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Abstract 
 

Relationships and sexuality are among the basic needs of all human beings but this is 

something that is often overlooked by the social environment concerning for disabled people. 

The aim of the study was to examine how Örebro (Relations and sexuality) ROS-policy for 

treatment of the disabled people’s emotions, relationships and sexuality, applied in daily work 

at accommodation with special services within the administration for the disabled. The 

research questions in the essay were; how employees follow the ROS-policy, how can 

employees 'attitudes affect the disabled people’s opportunities for relationships and personal 

life. In order to obtain answers to the research questions qualitative interview were used to 

prevail exhaustive and detailed answers. Interviews were conducted with 11 individual 

respondents, selected through a purposive sampling through an educational activity developer. 

The result was interpreted and showed that Örebro municipality needs to inform, educate and 

support their employees furthermore before the ROS-policy could be more influential in the 

residential caring homes in order to ultimately increase the opportunities for disabled to live 

like everyone else. 

 
Key words: disability, sexuality, relationships, residental care, caregiver.   
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Sammanfattning 
Relationer och sexualitet utgör grundläggande behov för alla människor men detta är något 

som ofta förbises av omgivningen när det gäller funktionsnedsatta personer. Studiens syfte var 

att undersöka hur Örebro kommuns ROS- policy för bemötande av brukares känslor, 

relationer och sexualitet tillämpas i dagliga arbetet på boenden med särskild service inom 

förvaltningen för funktionshindrade. Studien har haft följande frågeställningar: hur följer 

medarbetarna ROS- policyn, på vilket sätt kan medarbetarnas förhållningssätt påverka 

brukarnas möjligheter till relationer och privatliv. För att få svar på forskningsfrågorna 

användes kvalitativa intervjuer, för att generera uttömmande och detaljerade svar. Intervjuer 

genomfördes med elva enskilda medarbetare, vilka valts ut genom målinriktat urval via en 

pedagogisk verksamhetsutvecklare. Av resultatet tolkades att Örebro kommun behöver 

informera, utbilda samt stötta sina medarbetare ytterligare för att ROS – policyn skall få ökad 

inverkan i de olika verksamheterna för att i förlängningen öka möjligheterna för brukare att få 

leva som alla andra.  

 
Nyckelord: disability, sexuality, relationships, residental care, caregiver.  
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1. Inledning 
 

Att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet är ett av målen med 

LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Individen skall ges möjlighet att 

leva som andra (SFS, 1993:387). Varje medlemsstat i Förenade Nationerna (FN) skall hjälpa 

funktionshindrade människors potential till att utveckla sin sexuella identitet samt att få bilda 

familj. Rätten till personlig oberoende skall främjas i möjligaste mån. De lagar som finns får 

heller inte diskriminera funktionsnedsatta människor i livssituationer som har med relationer, 

föräldraskap och äktenskap att göra (Handisam, 2012). I varje land borde det finnas resurser 

att tillgodose möjligheter för utbildning om sexualitet (sexualkunskap) och mellanmänskliga 

relationer. När ett lands styrelse implementerar internationella reglementen (lagar och regler) 

hamnar organisationerna som ska använda dessa ideal i fokus. Regering, kommuner, och 

serviceorganisationer har då det främsta ansvaret för att främja hälsosamma livsstilar som kan 

inkludera anti-diskriminerande miljöer. Inom denna miljö kan sedan individen utveckla en 

egen identitet – en rättighet som människor utan funktionshinder tar för given (Noonan & 

Gomez, 2010:179). Relationer, sex och samlevnad är grundläggande behov hos alla 

människor, men kan ofta negligeras i arbetet med funktionsnedsatta (NF 149/2012, Örebro 

kommun).  Örebro kommun formulerade år 2011 en policy för hur medarbetare på ett 

professionellt sätt skall bemöta känslor som brukare med psykiska och (eller) fysiska 

funktionsnedsättningar kan ge uttryck för. Policyn skall vara vägledande inom samtliga 

verksamheter och fungera som ett stöd för medarbetare i vardagliga möten med brukare 

(individer som innehar insatser från LSS) och anhöriga (NF 149/2012, Örebro kommun). 

 

1.1 Bakgrund  

 
Människor styrs av olika behov och dessa kan vara sociala, fysiska samt psykiska. För många 

människor har sexualiteten en mening av närhet, kärlek och ömhet. Att finna gemenskap med 

andra innebär att vi får bekräftelse socialt, fysiskt och psykiskt. Det här är något som 

innefattar alla individer, med eller utan funktionsnedsättning. I möte med andra människor 

skapar vi en självbild av vår personlighet, identitet, vilka svårigheter vi kan ha samt vilken 

social kompetens vi besitter. Det är viktigt att underlätta det dagliga livet och överbrygga 

hinder för människor med funktionsnedsättningar. Detta är av stor betydelse inte minst utifrån 

begrepp som självständighet och delaktighet, även för att gynna en gynnsam personlig 

utveckling. Sexuallusten är medfödd hos varje människa. Den kan ha varierande betydelse för 

olika människor och därför är det viktigt att bemöta varje individs sexuella uttryck med 

respekt. För att omsorgspersonal ska kunna bemöta människor med intellektuella 

funktionsnedsättningar och deras funderingar och nyfikenhet är det av betydelse att de får 

bearbeta egna värderingar och tankesätt gällande olika yttringar av sexualiteter, såsom homo-, 

bi och heterosexualitet. Det gäller att kunna stötta dessa människor i sin egen orientering och 

identitetsutveckling (Nordeman, 2005: 23-29).  

Lukkerz projekt i Malmö 

I ROS-policyns skapande hade Örebro kommun använt sig av föreläsare och seminarier där 

diskussioner fördes om hur medarbetare skulle kunna utvecklas i sin roll som vårdgivare. En 

av föreläsarna var Jack Lukkerz, som utvecklat och genomfört ett projekt i Malmö. 

Lukkerz (2011:19) menar i sin rapport; ”Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar” 

att det är viktigt att vårdpersonal till människor med funktionsnedsättningar ges utrymme för 
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att fundera och reflektera över sina egna behov och förutsättningar. Detta för att vårdaren trots 

allt blir inblandad i utvecklandet av brukarens sexualitet.  

 

Att människor med intellektuella funktionsnedsättningar har samma slags behov som andra 

människor borde vara en självklar uppfattning bland vårdpersonal. Det är inte möjligt att en 

yrkesverksam person i ett människovårdande yrke kan kringgå frågan om sexualitet. 

Sexualiteten påverkar människans fysiska och psykiska hälsa i stor utsträckning. Brukare kan 

möta svårigheter som rör deras sexualitet, det kan handla om oönskade konsekvenser såsom 

infektioner, graviditeter eller ibland övergrepp som kan blivit följden av sexuellt 

närhetssökande. För dessa människor blir frigörelseprocessen från sina föräldrar ofta 

besvärlig. Både personal och anhöriga kan påverka denna individs möjligheter och relationer 

till att finna sexuell njutning. Här finns det ett slags dilemma; en individ vill kanske vara 

oberoende av andra samtidigt som denne har stora omsorgsbehov. Det kan även uppstå olika 

svårigheter kring att sätta gränser mot de vårdgivare som hjälper personen med olika moment 

som också kommer i kontakt med skötsel av individens intima kroppsdelar. Detta menar 

Lukkerz i kontrast med personens eventuella partners kan skapa eventuella problemsituationer 

(Lukkerz, 2011:6-12).  

 

1.2 ROS- Policyn 

I Örebro kommun och Förvaltningen för funktionshindrade har det under 2011 antagits ett 

policydokument, som kom att kallas ROS-policyn. Det har som syfte att stödja medarbetarna i 

sitt uppdrag att utföra insatser enligt LSS. Denna policy går ut på att medarbetaren skall visa 

hänsyn inför brukarens vilja, behov av förhållanden och sexuella uttryckssätt. Vidare kunna 

tolka, förstå och bejaka brukarens känslor. Medarbetaren skall stötta brukaren att uttala behov 

samt att känna trygghet och bekräftelse. Det är viktigt att hjälpa brukaren med att inse och få 

kännedom om de sociala normer som samhället har format. Det är även betydelsefullt att 

kunna hjälpa brukaren till att kunna ha sunda relationer. Policyn ger medarbetaren stöd i att 

kunna svara på frågor ifrån anhöriga samt att särskilja privata värderingar och sin yrkesroll 

(NF 149/2012, Örebro kommun). Inom social välfärd i Örebro kommun finns nämnden för 

funktionshindrade som består av 15 kommunala politiker. Till denna nämnd hör förvaltningen 

för funktionshindrade vars ansvarsområde är stöd och service enligt LSS och SoL 

(Socialtjänstlagen) till människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. 

Förvaltningen leds av en förvaltningschef och är indelad i sju enheter, utredningsenheten 

LSS/SoL, mottagarenheten, socialpsykiatri samt område 1, område 2, område 3 och område 4. 

Inom de sistnämnda områdena finns fyra områdeschefer som har ansvar för ett tiotal 

enhetschefer vardera. Enhetscheferna verkar inom utförarverksamheterna i förvaltningen och 

ansvarar i sin tur för en eller flera verksamheter (Orebro.se, 2012).   

 

Områdescheferna inom Förvaltningen för funktionshindrade har varit med och granskat 

policyn och förvaltningschefen beslutade att den skulle bli antagen i september 2011. 

Eventuella revideringar ska kunna göras en gång årligen med start från december år 2012 (NF 

149/2012, Örebro kommun).   
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur Örebro kommuns ROS- policy för bemötande av 

brukares känslor, relationer och sexualitet implementerats i det dagliga arbetet på boenden 

med särskild service inom förvaltningen för funktionshindrade. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur använder medarbetarna sig av ROS-policyn? 

 Hur yttrar sig medarbetarnas förhållningssätt i samband med organisation, yrkesroll 

och kommunikation?    

 På vilket sätt kan medarbetarnas förhållningssätt påverka brukarnas möjligheter till 

relationer och ett privatliv? 

 

1.5 Centrala begrepp för denna studie 

Funktionshindrad, funktionsnedsatt: När en individ inte kan klara sig på egen hand i 

vardagen, har bristande förmåga att inte aktivt deltaga i arbetslivet samt i sociala relationer 

benämns personen som funktionshindrad. Detta beror ofta på otillfredsställande tillgänglighet 

i samhället. När termen funktionsnedsatt används åsyftas istället individer som har antingen 

en sjukdom eller på annat sätt åsamkat tillstånd vilket är bestående eller övergående. 

Tillståndet kan vara psykiskt, fysiskt och eller intellektuellt vilket gör individen 

funktionsnedsatt gentemot omgivningen. Det går följaktligen att vara funktionsnedsatt utan att 

synonymt vara funktionshindrad (Strandberg, 2011:26 ). Att ha en funktionsnedsättning kan 

utgöra olika former av hinder för individen i att förstå sin omgivning (Nordeman, 2005:53). 

Individen kan inneha olika former av diagnoser och funktionsnedsättningar vilka av LSS 1§ 

delas in på följande sätt: människor med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd tillhör personkrets ett. Människor med betydande och permanenta 

begåvningsmässiga funktionshinder på grund av i vuxen ålder förvärvad hjärnskada, 

förorsakad av yttre våld eller somatisk sjukdom tillhör personkrets 2. Människor med 

stadigvarande fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte kan härledas till brukligt 

åldrande, som innehar betydande och stora nedsättningar som påverkar deras dagliga liv och 

genererar behov av stöd eller service, tillhör personkrets 3. En bedömning av vilken 

personkrets en individ innehar görs innan insatser från LSS beviljas (Strandberg, 2011:224). I 

uppsatsen kommer orden att användas på det sätt respondenterna valt att uttrycka sig, utan att 

en värdering lagts i detta. Former av diagnoser som nämns i uppsatsen är: 

ID = Intellectual disorder  

DD= Developmental disorder (Swango-Wilson, 2010:113-114). 

ASD= Autism spectrum disorder (Nichols & Blakely– Smith, 2009). 

 

Brukare, vårdtagare, patient: Patient är ett ord förknippat med hälso- och sjukvården, vilket 

generellt inte anses passa inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Inom de 

verksamheterna förekommer istället orden vårdtagare eller omsorgstagare. Brukare är den 

term som vanligtvis åsyftar en aktiv roll inom sociala omsorgsverksamheter. Det innebär att 

de tar i mot vård- och eller omsorgsinsatser men att de aktivt deltar genom brukarinflytande 

och medverkan (Strandberg, 2011:29). Örebro kommun använder ordet brukare för de 

individer som nyttjar kommunens utförarverksamheter i sina insatser från LSS (NF 149/2012, 

Örebro kommun). 
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I uppsatsen används mestadels ordet brukare, men även de andra begreppen då 

respondenterna uttryckt sig så eller för variation. Ingen värdering har lagts i vilket begrepp 

som använts.  

 

Synen på relationer och sexualitet i ROS- policyn: Vissa funktionsnedsättningar innebär att 

personen själv har svårt att skapa, bygga upp och bevara relationer med andra. Därför är det 

viktigt att medarbetare kan stimulera, motivera och bidra till gemenskap och relationsbygge 

utifrån varje individs behov och önskemål. Medarbetare behöver förståelse och kunskap för att 

kunna ge ett gott stöd när det gäller relationer och sex då sexualiteten har betydelse för 

människors välbefinnande (NF 149/2012, Örebro kommun). 
 

Boende med särskild service – gruppboende - särskilt boende: ”Serviceboende, 

boendeform för rörelsehindrade, utvecklingsstörda, psykiskt sjuka med flera, vilka inte kan 

klara av att bo i en vanlig lägenhet men inte är i behov av vård på sjukhem eller annan 

institution” (Ne.se, 2012). 

Aktiviteter: Människan är i sin natur en aktiv varelse, att självständigt få styra över sin 

vardag och därmed utföra de aktiviteter man vill är ett grundläggande behov. Människan 

skapar genom de aktiviteter hon deltar i en mening med livet (Strandberg, 2011:99). Med 

aktivitet menas i uppsatsen brukarens möjlighet att få uppleva, medverka eller engageras i 

olika vardagliga sysslor. Exempelvis matlagning, tv-tittande, bakning, biobesök eller hobbys. 

Bemötande: Uppträdande (på ett visst sätt) mot någon eller någon med respekt/förakt, även 

yttranden eller attityder (Nordsteds ordbok, 1997). 

Normaliseringsprincipen: ”i omsorgs- och andra vårdsammanhang ses normaliseringen som 

en rättighet för utvecklingsstörda och andra personer med funktionshinder att få leva ett så 

normalt liv som möjligt” (Ne.se, 2012). 

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade: ”Lag (SFS, 1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, i kraft från 1 januari 1994, arbetades fram för att 

säkra rättigheter för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder, ej beroende på 

normalt åldrande, och påtagliga svårigheter i vardagen” (Ne.se, 2012). 

VISA- Visuellt, Individuellt, Strukturerat Arbetssätt: Ett arbetssätt skapat av Örebro 

kommun för att hjälpa medarbetare med att vara tydligare i sin yrkesroll. Det hjälper även 

brukaren på följande sätt: Det hjälper brukaren att förstå och skapa förutsägbarhet för att 

minska eventuellt stress. Brukaren ges möjligheter till inlärning, visuella ledtrådar och det ger 

hjälp att fokusera på rätt information. Brukaren får även hjälp med att utveckla sin 

självständighet. Det är enligt Örebro kommun ett funktionellt sätt att avvärja beteendeproblem 

på (Regionorebro, 2012). 

 

 

2. Historik 
 

Under 1900-talets början levde personer med funktionsnedsättningar på institutioner som ofta 

var stora och homogena. Detta för att samhället ansåg att personerna behövde skyddas från 

omgivningen men även att omgivningen skulle skyddas från dem. De politiska vindar som 

blåste i landet var starkt influerade av omvärlden och förde med sig tron på eugenik 

(rasförädling) med en ökande tvångssterilisering i följetåg. Det var även tron på att sociala 

problem ansågs gå i arv som i flera decennier gjorde att massor av personer som ansågs 

”sinnesslöa” eller funktionsnedsatta var tvungna att sterilisera sig för att kunna ingå äktenskap 

eller blir utskrivna från institutionen (Evertsson & Sauer, 2007:109-110). Det var först under 

andra hälften av 1900-talet som personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning fick 
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tillgång till skolgång, men den stora massan ansågs inte vara bildbar utan hölls utanför 

samhället (SFS 1944:477-478). Det medicinska perspektivets framgångar under 1900-talet, 

gav allt fler diagnoser och klassificeringar, som genererade flera nya grupper av 

”utvecklingsstörda”. Under 1960-talet startades FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, 

ungdomar och vuxna) som starkt kritiserade institutionsvården tillsammans med Bengt Nirje, 

som formulerade normaliseringsprincipen i svensk kontext. Den innebar att de 

utvecklingsstörda skulle få samma rättigheter att leva och bo under så normala villkor som 

möjligt. Rätten till ett eget boende och liv för alla blev en del av välfärdspolitiken. Den 

berörde följande livsområden: dagsrytm, veckorutin, årsrytm, utvecklingsfaser, respektfullt 

bemötande, heterogenitet, ekonomiska standardkrav samt byggnadsstandard. Inom dessa 

områden skulle individen få normala livsvillkor (Evertsson & Sauer, 2008:110-111).  

 

Under 1980-90 talet skapades grunderna i FN till nuvarande standardregler, en utveckling av 

de mänskliga rättigheterna. Dessa standardregler är inte juridiskt bindande men om de 

ratificeras och tillämpas av länder kan de komma att bli världsomfattande praxis. De är 

skapade för att underlätta arbetet med att utforma det lagverk som berör handikappolitiken. 

Regel 9 berör ämnet familjeliv och personlig integritet. Enligt denna regel bör varje stat 

understödja funktionshindrade människors möjligheter till att leva familjeliv. Det är av stor 

vikt att dessa människors rätt till personlig integritet främjas och att de existerande lagarna 

inte diskriminerar funktionsnedsatta människor vad beträffar sexuella relationer, föräldraskap 

och äktenskap. Det inbegriper rätten att få leva tillsammans med sin familj och stöd i det 

dagliga familjelivet. Att förneka människor med funktionsnedsättningar sexuella relationer är 

förbjudet. Varje stat bör erbjuda nödvändig rådgivning då människor med 

funktionsnedsättning vill gifta sig och/eller bilda familj. Funktionsnedsatta människor har rätt 

att få samma hjälp som andra vad gäller att få kunskap om hur kroppen fungerar sexuellt och 

att familjeplanera. Det uttrycks vidare att varje stat bör arbeta för att motverka negativa 

attityder som fortfarande finns mot att människor med funktionsnedsättningar har ett 

sexualliv, gifter sig eller blir föräldrar. Även media bör verka för att bekämpa denna typ av 

negativa attityder. Funktionsnedsatta människor och deras familjer måste informeras om hur 

de kan motverka sexuella och andra former av övergrepp. Dessa individer är speciellt sårbara 

för övergrepp inom familjen, på institutioner eller i samhället. Därför behövs kunskap om dels 

hur de ska kunna undvika övergrepp men även om hur övergrepp ska kunna uppmärksammas 

och rapporteras (Handisam, 2012). 

 

I Sverige arbetades Lag [SFS, 1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) fram och började gälla år 1994. Denna rättighetslag stödjer funktionshindrade genom 

att i 5 § (LSS:1993:357) slå fast att verksamhet enligt LSS ska "främja jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”s.357 för de personer som omfattas av 

lagen. Målet är att den enskilda indivinden ska få möjlighet att leva som andra. I 7 § andra 

stycket anges att den enskilde genom insatserna skall tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens 

individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver 

dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Enligt 15 § ska kommunen verka 

för att personer som omfattas av lagen får tillgång till arbete eller studier och att det allmänna 

fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för dem. LSS ställer alltså både direkta krav på 

kommunerna att arbeta för ökad tillgänglighet och kompenserar delvis för bristande 

tillgänglighet för människor med funktionshinder. I LSS finns tio insatser angivna. De 

insatser som ingår i LSS är: personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, 

avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende för vuxna och barn och daglig 
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verksamhet. Kommunerna har ansvar för flertalet, medan landstingen har ansvar för insatsen 

rådgivning och annat personligt stöd (Norström & Thunved, 2010:484ff). 

Den sexuella lusten och olika sexuella uttryck är en väsentlig del av varje individs 

identitetsutveckling och identitet. Sexualiteten behöver integreras och bli en del av den egna 

självbilden. Identitetsutvecklingen som sker beror ofta på det bemötande som omgivningen 

har givit. Eftersom människor med olika funktionsnedsättningar ofta har svårt att bearbeta 

kognitiva intryck blir de mer utlämnade. Att människor som arbetar med individer med 

funktionsnedsättningar och därmed kommer i kontakt med frågor om sexualitet och 

samlevnad har erfarenhet och kunskap är därför av stor vikt. Det blir då möjligt att analysera 

brukares beteenden . Det är viktigt att hålla vårdarnas professionalitet levande och även deras 

medvetenhet och detta kan uppnås genom både handledning och utbildning. Beroende på den 

miljö människor vistas i, uppmuntras eller hindras både manliga och kvinnliga egenskaper hos 

individens egen utveckling likväl i uppfostran av barn tonas vissa egenskaper ner medan 

andra förstärks. Detta hör därför ofta ihop med könsrollen och kan på olika sätt missgynna en 

individs utveckling. Om alla människor ska kunna få möjlighet till att utvecklas till fria och 

trygga individer förutsätts att de får sina behov tämligen tillfredställda. Att som 

funktionsnedsatt individ frigöra sig från sina föräldrar eller personal är ofta väldigt svårt. 

Beroendet av stöd från andra kvarstår. När en individ som är funktionsnedsatt flyttar hemifrån 

skiftar beroendet från föräldrar till personal. Här är det betydelsefullt att denna människa inte 

upplever sig utlämnad och övergiven och därför krävs både lyhördhet och kunskap från 

föräldrar och personal för att motverka till detta (Nordeman, 2005:159, 44-52, 80). 

 

 

3. Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt presenteras de forskningsartiklar som vi funnit samt har givit oss inblick i 

ämnet. Sedan presenteras artiklar utifrån vilka som var respondenter i de olika studierna; 

brukare, personal samt föräldrar. Detta för att få en tydligare struktur och efter varje kategori 

följer en kort sammanfattning. För att få en bred syn på hur långt forskningen har kommit när 

det gäller ämnet funktionsnedsatta och sexualitet söktes forskning ur ett internationellt 

perspektiv.  

 

3.1 Brukarundersökningar 

Swango- Wilson (2010) argumenterar för behovet av utbildning i sexualkunskap för brukare. 

Studien hade en deskriptiv (kvalitativ) ansats i anskaffandet av data. Syftet med studien var att 

beskriva förväntningarna som fanns på sexualundervisning i Anchorage, Alaska hos individer 

med ID/DD. I studien menar Swango– Wilson (2010) att sexualundervisning stärker 

resurserna hos människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Det kan ge dessa 

människor de verktyg som behövs för att integreras i samhället på ett bra sätt. Vårdgivarens 

roll är oerhört viktig menar i att utveckla ett positivt socialt beteende. Individer med ID/DD 

kan sakna erfarenhet och tillräckliga färdigheter för att upprätthålla relationer samt att ”bygga 

upp/utveckla en hälsosam sexualitet”. Den här bristen på erfarenhet gör dessa människor 

särskilt utsatta och sårbara för sexuella övergrepp och risk för att bli utnyttjade. Utbildning 

kan även bidra till möjligheten för människor med funktionsnedsättningar att utveckla en 

positiv sexualitet (Swango- Wilson, 2010:113-114).  
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En kvantitativ enkätstudie genomförd i Turkiet på personer med funktionsnedsättningar 

gjordes av Isler, Tas, Beytut, Conk (2009). Det undersöktes och konstaterades att ungdomar 

med psykiska funktionsnedsättningar har väldigt få möjligheter att skapa sig en bild av 

sexualitet för att de inte får information ifrån föräldrar eller vårdnadshavare eller samhället. 

Därför finns risken för att de heller inte kan mogna som andra ungdomar. Behovet av 

utbildningar för ungdomar är stort eftersom det är både en nationell och internationell 

hälsoaspekt. Personer med funktionsnedsättningar innehar en hög risk att bli socialt isolerade 

samt att de oftast inte kan skapa normala interaktioner med andra ungdomar för att lära sig om 

sex och samlevnad. Det som framför allt behövs är biologisk grundinformation om kroppen 

och dess funktioner. Utbildning om sex och samlevnad ses som ett stort och viktigt behov 

eftersom det kan skydda individerna från att bli utnyttjade. Över hälften av ungdomarna i 

studien trodde att sex innebar kyssar och att man tog på varandra. Viktiga ämnen att utbilda 

om enligt ungdomarna själva var kroppen, hygien, std (sexually transmitted diceases), 

graviditet, menstruation samt onani. Isler m fl. (2009) menade att landets religion även 

påverkade synen på sexualitet och kunde vara en orsak till forskarnas resultat. Personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar har samma sexuella behov som andra. Människor med 

olika intellektuella funktionsnedsättningar beskriver att de ofta får intryck av att de uppfattas 

av andra som asexuella och infantila, i stort behov av att bli skyddade ifrån samhället, 

inklusive deras läkare. I kontrast till detta synsätt, påtalar författarna att vissa människor 

uppfattar andra individer med intellektuella funktionsnedsättningar som sexuellt aggressiva 

med okontrollerbara behov. När det blir rutin på att diskutera sexualitet på ett öppet sätt, blir 

det lättare att initiera konversationer. Deltagarna blir då mer bekväma med att upprätthålla 

och välkomna frågor i ämnet, samt att konversationerna blir mer effektiva och informativa. 

Det har föreslagits att sexualupplysning borde inledas inom familjen och sedan fortsätta i 

skolan i form av formella utbildningsprogram, ledda av omsorgspersonal. Utbildningen bör 

bemöta brukarnas förvirring, skam, rädsla och skuld, samt rädsla för att få någon 

könssjukdom (Isler m fl. 2009:28).  

 

Sammanfattning 

I ovan nämnda studier framkommer vikten av att utbilda brukare för att skydda dem ifrån 

övergrepp, men även för att de skall kunna utveckla sin sexualitet. På så vis underlättas en 

integrering i samhället och för att motverka uppfattningen om att funktionsnedsatta människor 

är asexuella och infantila. Vårdgivaren har en betydelsefull roll i de funktionsnedsattas vardag 

och utveckling, således bör de ha verktyg för att kunna utbilda, samtala och stödja brukaren i 

mognadsprocessen. Först när vårdgivare skapar ett naturligt och öppet sätt att samtala om 

sexualitet och relationer kommer brukarna och vårdgivarna att bli mer bekväma i att beröra 

och diskutera ämnet. 

 

3.2 Personalundersökningar 

Noonan & Taylor Gomez (2010) publicerade en studie som var ett resultat av ett 

utbildningsprojekt som syftade till att skildra komplexiteten LGBT- frågor för personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar i Australien. Människor med intellektuella 

funktionsnedsättningar får en begränsad information om sexuella beteenden och behöver 

därför ”förebilder” för hur de kan uttrycka sin sexualitet. Det gör att brukarnas anhöriga samt 

personalens attityder i denna fråga är normativ. Noonan och Gomez (2010) menar att 

samhället (som ger den servicen, vårdgivarna) ofta saknar riktlinjer för hur brukares sexuella 

uttryck ska bemötas. Personal borde därför få utbildning kring hur man ska förhålla sig till 

detta. De funktionsnedsattas behov av intimitet ignoreras vilket ofta leder till att de får sämre 
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möjligheter att utveckla en vänskapskrets. Flera av dessa hinder kan finnas i olika led bland 

de som arbetar med funktionsnedsatta. Det är av stor vikt att inte avvisa funktionshindrade 

människors behov och alla har rätt till att välja att uttrycka sin sexualitet på olika sätt. 

Människor med intellektuella funktionsnedsättningar deltar inte i samhället i lika stor 

utsträckning som andra vilket gör att de får svårare att fatta beslut i olika relationer. Eftersom 

personer med funktionsnedsättningar inte innehar samma förmåga att reflektera över sitt 

handlande bidrar det till att den sexuella identitetsutvecklingen kompliceras. Bristen på nära 

relationer påverkar individen på många olika sätt. Historiskt sett har personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar ofta blivit förtryckta och det är något som även kan ske i 

dagens samhälle. Offentliga uttryck bland funktionshindrade människor i form av hålla 

varandra i händerna, och att pussas betraktas inte sällan som icke-accepterat beteende. Ofta 

ses deras sexuella uttryck som opassande och som problem, snarare än genuina uttryck av 

behov. Homosexuella män och kvinnor blir ofta förlöjligade och tas inte på lika stort allvar. 

För många är onani/masturbation det enda sättet att utforska sin egen sexualitet på. 

Funktionsnedsatta blir ofta betraktade som outvecklade på det sexuella planet och därmed 

inget behov av sexualupplysning. En annan syn på dessa individer kan vara att de inte kan 

hantera sin sexualitet på ett lämpligt sätt och därmed blir stämplade som farliga. På så vis blir 

dessa människors sexuella rättigheter negligerade när de endast betraktas som potentiella offer 

för sexualbrott eller som personer med sexuellt avvikande beteende. Att informera 

funktionshindrade människor om sex kan stärka de berörda individerna till att berätta om eller 

säga till om de blir utsatta för sexuella övergrepp. Människor med intellektuella 

funktionsnedsättningar kan leva sexuella liv genom utbildning, support och förståelse. 

Individerna bör få hjälp att förstå konsekvenserna av sexuella aktiviteter för att underlätta så 

att de inte utsätts för missförstånd/gör bort sig eller blir gripna för att begå kriminella 

gärningar. Utbildning av människor med intellektuella funktionsnedsättningar kan stärka dem 

till att själva på ett säkert och privat sätt uttrycka sin sexualitet (Noonan & Gomez, 2010:176-

178).   

 

McConkey & Ryan (2001) har gjort en kvantitativ enkätstudie i Nordirland. Det som 

undersöktes var personalens sätt att handla och vara ett stöd för brukare när en situation 

uppstår angående relationer och sexualitet. Nästan hälften av respondenterna uttryckte att mer 

utbildning och träning i ämnet behövs. Det krävs även en tydlig policy och riktlinjer för att 

öka deras självförtroende i att handla i dessa frågor. Det är svårt för många brukare att 

konstant rätta sig efter vilken attityd nuvarande personal innehar. Många kände sig inte säkra 

på hur de skulle agera. Det var över 2/3 av personalen som utsatts för olika scenarion, och de 

hade mer självförtroende att kunna agera korrekt. Det var endast ett fåtal som hade fått gå 

utbildning, trots att så många av dem varit utsatta för flertal olika scenarion (McConkey & 

Ryan, 2001:83-84). 

 

Swango – Wilson (2008) har i Alaska gjort en kvantitativ enkätstudie. Syftet var att undersöka 

vilken uppfattning vårdare har om sexualitet när det gäller personer med 

funktionsnedsättningar. Undersökningen granskade även hur vårdare tänkte om sin egen 

sexualitet och attityder som de hade gentemot sina jämlikar kontra personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Det är viktigt att inkludera den primära vårdaren i arbetet med att 

utveckla utbildningsprogram inom sex och samlevnad. Det är vårdaren som är den som skapar 

normen och möjligheterna för personen med funktionsnedsättning att skapa sin egen identitet 

och på så viss kunna klara sig fullgott i samhället. Det är väldigt många personer som hamnar 

i en stigmatiserad roll och utanförskap vilket påverkar deras chanser att utveckla relationer till 

andra. Av resultatet framgick att även om vårdare var insatta i frågorna och behovet så var de 

flesta osäkra på om det var passande med sex för personer med funktionsnedsättning. Det 
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kom även fram att om vårdgivarna var yngre tyckte de oftare att det var mer accepterat samt 

att det överlag fanns olika syn på sitt egen sexualitet och personer med 

funktionsnedsättningars sexualitet. Ofta saknar människor med olika intellektuella 

funktionshinder förmågan att göra medvetna val beträffande deras egen säkerhet och hälsa. 

Vårdgivaren har en särskilt viktig position att tillgodose och bistå brukaren med sociala 

färdigheter och behövda erfarenheter för att därigenom utveckla och utforska sexualiteten och 

en medvetenhet att skydda sig själv. En vanlig felaktig uppfattning som kan finnas bland 

många vårdgivare är att individer med intellektuella funktionshinder är barnlika (infantila) 

och därmed inkapabla till sexuella känslor. Sexualitet är en elementär och grundläggande 

förnimmelse för oss människor. Utbildning kan vara ett slags stöd för individer med 

intellektuella funktionshinder för att tillgodose dem med verktyg nödvändiga för interaktion i 

deras områden. Integreringen av människor med olika intellektuella funktionshinder bidrar 

med en mångfald för invånarna i samhället. Vårdgivarna underlättar brukarnas utveckling av 

sociala färdigheter och integrering i samhället, de fungerar även som stöd i gränssättning och 

definiering av individernas egna sexualitet. Problematiken kring ämnet ligger i att vårdarna 

inte uppmuntrar eller främjar brukarnas utveckling av sexualiteten tillräckligt, trots att de är 

medvetna om att det är viktigt (Swango-Wilson, 2008:76).   

     

Hamilton (2009) har skrivit en artikel om sitt tidigare forskningsprojekt i Dublin, Irland. 

Syftet var att ta reda på hur personal agerar och tänker kring frågor om sexualitet och 

relationer. Många människor med intellektuella funktionsnedsättningar behöver påtagligt stöd 

för att kunna leva säkert i ett sexuellt liv. Forskning tyder på att trots att personal har ett 

positivt synsätt och förhållningssätt i dessa frågor som rör relationer och sexualitet för 

brukare, initieras sällan detta på ett aktivt och medvetet sätt. Med det menas att kapaciteten 

för människor med intellektuella funktionsnedsättningar att leva ”fullt ut” (medborgerliga 

rättigheter) blir begränsad (Hamilton, 2009:303). Frawley m fl. (2004, ref i Hamilton, 2009) 

understryker att vårdgivare ofta fortsätter att tro att detta ämne inte ingår i deras 

arbetsbeskrivning. Abbot, Howarth och Glyde, Abbot och Howarth (2005, 2007 ref i 

Hamilton, 2009) menar att många medarbetare väntar på att personen själv ska fråga istället 

för att man som personal erbjuder utbildning och hjälp i dessa frågor. Dessa resultat av 

forskning är bekymrande eftersom att positionen eller rollen vårdgivaren har är väldigt 

betydelsefull kring i att stötta brukaren i att bygga och upprätthålla vänskapliga och intima 

relationer (Hamilton, 2009:304).  

 

Block (2002) har skrivit en artikel i Brasilien och i den beskrivs att de som arbetar 

professionellt är inkonsekventa i sitt yrkesutförande och även om de förstår att personer med 

funktionsnedsättningar har samma behov så är de rädda för vad som skall hända om de tillåter 

situationer uppstå. Personalen påverkas starkt av föräldrars attityder och kan inte agera på 

egen hand eller emot vårdnadshavares önskemål. Många intervjuer gav information om 

misshandel, bestraffningar och plågsamma straff som föräldrar utfört på sina barn och 

ungdomar med funktionsnedsättningar för att få dem att undvika sexuella relationer och 

interaktion med det andra könet. Personal på boenden eller institutioner får lära sig att de 

arbetar i en professionell miljö och att de skall säga till de brukare som bor där att kärlek är 

förbjudet. Det skall alltså inte förekomma några relationer eller samlevnad på en institution. 

Sexualitet är en mänsklig rättighet som inkluderar rätten till information, utbildning och 

träning, rätten att gifta sig och att få barn samt få tillgång till olika former av rådgivning. Det 

framgick av studien att unga föräldrar och professionella ofta är mer accepterande kring 

frågor om brukares sexualitet. Det kan vara ett slags generationsskifte, men samtidigt finns 

det även äldre föräldrar och professionella som kan vara öppensinnade i frågor som dessa. 

Vissa yngre föräldrar kan ha en nästan hämmande och förtryckande syn eller inställning på 
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detta med relationer och sexualitet för människor med olika intellektuella funktionshinder 

(Block, 2002:20-26). 

 
Sammanfattning 

I ovanstående studier framkommer att utbildning av medarbetare är viktigt för att 

funktionsnedsatta människors rättigheter inte ska bli negligerade eller hamna i ett utanförskap. 

Tydliga riktlinjer och policys behövs för att stödja medarbetare i deras yrkesroll. Det är viktigt 

att medarbetare är delaktiga i utbildningsprocessen och undervisningen av brukare. Detta för 

att motverka den ofta förekommande bilden av funktionsnedsatta som infantila och asexuella. 

Vanligt förekommande var också att medarbetare inte ansåg det som lämpligt med sexuella 

relationer för brukare, vilket kunde bero på en rädsla för vad det kunde innebära.       

 

3.4 Föräldraundersökning 

I USA har Nichols och Blakely-Smith (2009) genomfört en kvalitativ undersökning genom 

fokusgrupper. Föräldrarna hade barn i åldrarna 8-18 år med diagnoser som Autism, Asperger 

syndrom och andra genomträngande utvecklingsstörningar. Det kan vara en svår period att gå 

igenom för en familj när ett barn får en diagnos. När barnet sedan genomgår puberteten kan 

detta upplevas svårhanterligt. Det kan för alla föräldrar vara en svår period när de ska hantera 

sin ungdom med hormoner som rusar och tonårens alla utvecklingsstadier. Att ha ett barn med 

en mental eller fysisk funktionsnedsättning ställer allt högre krav på föräldern när det gäller 

att förklara och berätta om sex och samlevnad. En del föräldrar kanske inte tänker sig att deras 

barn någonsin kommer kunna ha en fungerande relation, eller att barnet inte kommer utveckla 

sådana behov eftersom de funktionsnedsatta ungdomarna kognitivt är på en 3-årings nivå. Hur 

förklarar en förälder något sådant abstrakt som kärlek, eller vems ansvar är det om ungdomen 

beter sig opassande i en annan miljö än hemmet? Mycket av problematiken kan undvikas 

genom att det utvecklas och sprids utbildningsmaterial både till föräldrar samt individer med 

funktionsnedsättning. Intervjumaterialet tog upp följande teman; betydelse av en hälsosam 

syn på sexualitet för individer med ASD, önskemål om en god relation, betydelsen av sociala 

funktionshinder, förebygga utnyttjande, professionen, samhället och skolan samt vägledning 

och utbildning för föräldrar. Resultatet kan sammankopplas med tidigare forskning som visat 

att föräldrar väldigt oroade för att deras barn inte skall kunna ha ett förhållande, sunda 

sexpartners utan att risken för utnyttjande och till och med brott är stor. Många föräldrar ser 

sig som den enda person som kan skydda sitt barn mot detta och tror inte att samhället 

kommer hjälpa till om barnen råkar illa ut. Föräldrarna i studien menade även att de saknade 

pedagogiska verktyg för att kunna undervisa sina barn och uttryckte ett stort behov av hjälp 

(Nichols & Blakely-Smith, 2009). 

 

Sammanfattning 

Denna studie pekade också på vikten av att utbilda brukare och vårdgivare/föräldrar för att 

funktionsnedsatta inte ska bli utsatta för olika övergrepp eller själva bli förövare.  
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4. Tolkningsram 
 

Detta kapitel presenterar de teoretiska utgångspunkter som använts i analysen av anskaffad 

data. 

4.1 Organisation, politiskt styrd verksamhet 

En organisation beskrivs ofta som en systematiskt utformad enhet som har ett eller flertalet 

mål att åstadkomma. Verksamheter inom human- service har som uppdrag från samhället att 

erbjuda service till personer som inte har någon egen kapacitet att tillgodose sina behov. 

Organisationer styrs av de ramlagar samt övergripande mål som finns vagt uttryckta i lagen 

(Thylefors, 2007:23-24). Enligt LSS skall målet för verksamheter inom förvaltningen för 

funktionshindrade exempelvis vara att arbeta för jämlikhet i levnadsvillkor samt att brukarna 

får möjlighet att aktivt delta i samhällslivet (Norström & Thunved, 2010:484ff). Bra mål 

enligt Thylefors (2007:27) delas in i kortsiktiga etappmål så att det långsiktiga målet kan 

uppnås. Det som visat sig ge något bättre prestationer inom komplexa verksamheter är enligt 

Shalley (1995, ref i Thylefors 2007:27) vida mål som exempelvis ”gör ditt bästa”. Human- 

service organisationer klassas här som komplexa. I arbetet med att implementera målen gäller 

det att få dem godkända, att medarbetarna sluter upp bakom dem och ser dem som 

gemensamma. Det är efter målstruktureringen viktigt att tydliggöra de arbetsuppgifter som 

skall utföras för att uppnå dem.  

Det är vanligt att verksamhetens mål hamnar på medarbetaren och dennes individuella ansvar. 

Detta gör att medarbetaren kan ses som ett arbetsverktyg, vilket i sig kan vara psykiskt 

belastande. Här skapar medarbetarna i en arbetsgrupp ofta sätt att avvärja belastningen genom 

att sätta en norm att alla är lika bra, oavsett styrkor och svagheter. Det kan även uttryckas i att 

ingen i gruppen får vara bättre eller mer populär än någon annan, en normbildning. För att 

minska skillnaden mellan medarbetare skapas även ofta detaljerade regler, arbetsplaner eller 

manualer. Den psykiska belastningen bottnar likaså i att medarbetare har ett tvång att förhålla 

sig till, de måste utföra sitt arbete och ta hand om brukare och frångå sina egna anti- och 

sympatier. Balansen mellan att vara professionell och att ha ett personligt engagemang är 

medarbetarens stora utmaning, vilket lätt kan tippa över åt endera hållet (Thylefors, 2007:33–

35). Verksamheter som har brukarens behov i fokus ska även ha medarbetarnas behov i 

beaktande för chefer, administration och specialister om de skall kunna utföra ett bra arbete. 

Vidare kan även ångestprovocerande arbetsuppgifter bidra till att målen inte uppfylls genom 

att verksamheten inte har resurser skapade för att hjälpa medarbetaren uppfylla det personliga 

ansvaret. Då utvecklas istället regler och rutiner som bestämmer vilket gör att medarbetaren 

tänker att denne inte har något eget ansvar (Thylefors, 2007:37). 

 

4.2 Rollteori 

Parsons (1951, ref i Svensson, 1992:78ff.) beskriver att rollteorin kan kopplas samman med 

strukturfunktionalismen, vilket innebär att samhällen ses som sociala system och att rollerna 

som människor spelar är en del av det systemet de ingår. För att hela samhället skall ha en 

stabilitet och ordning, fyller varje del sin funktion och det krävs att de samarbetar. I de flesta 

samhällen uppstår en viss värdegemenskap vilken alla individer förväntas sträva mot. Alla 

roller som spelas förknippas således med olika förväntningar och aktörerna utsätts för social 

påverkan. Samhället kan kräva av individen att uppföra sig på ett visst sätt för att denne skall 
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få ingå i den sociala strukturen. Eskola (1972, ref i Svensson 1992:80) tillägger att den sociala 

rollen kan ses som en norm, en beteenderegel, där avvikande ifrån rollen kan ge straff ifrån 

samhället. De sociala handlingarna är på så vis normativt reglerade och att aktören gör ett 

handlingsval inom ramen för ett värdesystem. De normer som sätts upp är sällan juridiskt 

formulerade utan har satts av den sociala gemenskapen. För att bibehålla samhällsstrukturen 

skapas kompetenta rollinnehavare som ansluter till de allmänna sociala värderingarna. Dessa 

individer innesluts i gemenskapen om de vidmakthåller de rådande normer som upprättats. 

Linton (1936, ref i Svensson, 1992:82) skiljer mellan ”allmänna” roller som könsroller och 

åldersroller och ”prestationsroller” eller förvärvade roller utifrån individens prestationer.  

 

Ett viktigt begrepp inom rollteorin är rollkonflikt. Människor spelar inte sina roller exakt lika 

vilket genererar olika förväntningar på dem ifrån andra. De beteendeförväntningar som syftas 

är inte alltid uppenbara. När flera roller besitts på samma gång och det kan vara svårt att 

förena dem konstruktivt eftersom rollerna kan ställa oförenliga krav på rollinnehavaren. När 

systemet är i obalans uppstår rollkonflikter. För att komma tillrätta med rollkonflikterna krävs 

att rollerna ytterligare särskiljs. Ett samhälle är i balans om rollförväntningarna är klara och 

att dessa roller uppfylls, när individen inte bara känner till sin roll utan även anser att 

förväntningarna på den är riktiga. Då är socialisationen lyckad och normen och rollen har 

blivit internaliserad (Svensson, 1992:84). Goffman (2009:25ff) menar att olika individer har 

flera masker och att alla spelar, mer eller mindre medvetet, olika roller. Det är via dessa roller 

vi uppfattar varandra. Även ”jaget” ses som en roll som skall spelas, rollen formas av 

förväntningarna från andra. De sociala roller vi spelar är knutna till rättigheter och 

skyldigheter för en given status eller position. Individen skapar sig en slags image, olika 

bilder av jaget, som han/hon väntas leva upp till (Goffman, 2009:25ff).  

 

Det finns alltid en spänning mellan de olika förhoppningar som en yrkesroll blir objekt för, 

vilket yrkesmän måste försöka hitta balans mellan. Om individen innehar flera eller dubbla 

roller kan rollkonflikter uppkomma. Tydligast blir spänningarna om förväntningarna är 

kontroll, gränsdragning eller konsekvenser och samtidigt stöd och hjälp till självhjälp. Det är 

då av vikt att den professionelle tar i beaktande om utövandet ens är möjligt. För att motverka 

privatisering av rollen där medarbetaren tar på sig en inre psykologisk konflikt, eller känner 

sig pressad, kan ämnet lyftas bland kolleger eller av handledare. Reflektionen över 

dubbelheten i yrkesrollen är av yttersta vikt. Arbetar den professionella nära brukaren, i ett 

förhållande där dennes behov är i centrum, kan det bli svårt att dra gränser för vad som är 

privat eller komplementärt i relation till brukarens önskan. Det förväntas att medarbetaren 

utför vissa arbetsuppgifter och fyller vissa funktioner för brukaren. Finns det inte tydliga 

gränser är det lätt att yrkeskonflikter uppstår (Rökenes & Hanssen, 2007:253-254). 

 

4.3 Kommunikationsteori 

I interagerandet mellan människor ligger grunden till kommunikationsteorin. Med fokus på 

det talade ordet finns en önskan om förändring av beteendemönstret. Det är enligt Payne 

(2008) informationsbearbetningen, de varierande inre regler som alla människor har, som styr 

hur vi tolkar och värderar informationen vi får till oss. Denna selektiva uppfattningsförmåga 

där informationen kan värderas olika ifrån person till person gör att den på så sätt blir olika 

mycket värd. Viss information uppfattas av en del, medans andra människor missar den helt. 

På det sättet speglas vad som är betydelsefullt för en viss individ och på så vis tar den till sig 

bättre (Payne, 2008:249-250). Kommunikationen mellan människor sker enligt Lishman 

(1994, ref i Payne, 2008:250) verbalt och icke-verbalt. Den icke-verbala kommunikationen 
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omfattar även den mycket information till vår omgivning. Vi kommunicerar konstant, då även 

tystnaden är ett uttryck för kommunikation då den tolkas av andra personer. Den största delen 

av informationen bildar mönster eller vanor. Människor skapar ofta mönster för hur de 

kommunicerar med personer som de möter i sin vardag. Detta mönster är basen för att kunna 

skapa relationer till andra. Kommunikationsteorin går att använda i arbetet med utvecklingen 

av kommunikativa förmågor. Särskilt tillämpbar blir teorin vid arbete med individer som har 

varierande sorts kommunikationsproblem (Payne, 2008:250-251). 

Inom människovårdande organisationer samverkar medarbetare med andra och har ofta stort 

behov av reflektion över det egna förhållningssättet. Många yrkesroller kan beskrivas som 

dubbelsidiga, där medarbetaren ena stunden är den som hjälper andra stunden den som skall 

sätta gränser. Att förena dessa dubbla sidor kan upplevas som svårt för en del medarbetare. 

Viktigt att tydliggöra blir då de intressen som ligger bakom kommunikationen: kontroll, 

medkänsla och frigörande reflektion (Rökenes & Hanssen, 2007:34-35). 

 

För att kunna utöva yrket måste den professionelle kunna frångå sina privata sympatier eller 

ståndpunkter. Att vara sig själv och inneha en personlig professionalitet, sätta sin egen 

personlighet på yrkesrollen är för många en balansgång. Yrkesrollen får inte ta överhanden 

och bli en kall och opersonlig fasad. Det måste finnas personlighet, för att undvika 

objektifiering av brukaren, men det går heller inte att bete sig som privatperson. Att vara 

alltför privat kan skapa otydliga och orealistiska förväntningar hos brukaren. Den 

professionelle och brukaren är inte bara två olika roller, utan de är även två personer som 

möts. En brukare kan känna sig tryggare om de bemöts med öppenhet och pålitlighet, men 

bara till en viss nivå, sedan kan det slå över till otrygghet om den professionella inte kan 

avgränsa sig. När man har en professionell roll att uppträda är det betydelsefullt med en öppen 

kommunikation, för att inhämta förståelse om hur brukaren upplever omvärlden och vad som 

grundar dennes agerande. En god kommunikation är eftersträvansvärd, den skapar trygghet. 

Öppenhet från den professionelle är ofta förvirrande för brukare. Privatliv, tankar eller 

innersta känslor är i de flesta fall helt olämpligt (Rökenes & Hanssen, 2007:255-257). 

 

4.4 Maktteori 

Enligt Lindqvist och Nygren (ref i Meeuwisse, Sunesson, Svärd, 2006:94f) är det av vikt att 

samhället har en tydlig värdegemenskap som kan handleda individerna i sitt agerande. Genom 

att skapa socialpolitiska program kan kommuner bilda strukturer för utformningen av det 

sociala arbetet så att det kan matcha den värdegemenskap som de strävar efter. Den 

normalisering som vi inom de nordiska länderna utvecklat genom åren är en värdegrund som 

innefattar tillhörighet och gemenskap i ett större kollektiv. Denna normalisering skapar även 

lättare metoder för maktutövning, kontroll samt disciplinering. Välfärdspolitiken har lett till 

att personer med expertkunskap och professionella har övertaget, vilket i sin tur leder till att 

brukare blir allt mer likriktade samt exkluderade ur samhället (Meeuwisse m fl.2006:100f). 

 

Makt är vare sig etisk eller oetisk, den finns och den är konstant förbunden med etik och 

etiska dilemman. Makt baserar sig på den bristande jämvikten mellan människor. Den har 

alltid två motpoler, där den både kan användas för att hjälpa eller skada. Balansgången ligger i 

etiken om huruvida det som görs väger över åt det ena eller andra hållet. Makt och beroende 

kännetecknar alltid förhållandet mellan människor såväl på individ som gruppnivå (Skau, 

2006:36-39). Enligt Weber (ref i Meeuwisse m fl. 2006:102) är byråkratin något som 

förvandlat individen till fall, brukare till ärenden. Det är genom byråkrati ett samhälle 
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effektivast verkställer sin makt. Lindqvist och Nygren (ref i Meeuwisse m fl, 2006:103) 

belyser att organisationer skapas av sin omgivning, av samhället, av politiska program, som 

på sätt tillhandahåller spelregler samt tolkningsmodeller för byråkraterna. Att en brukare 

utsätts för en process av organisationen är oundvikligt, men synsättet som de personer har 

som brukaren möter i processen är viktigt. Enligt interaktionismen skapar människan sin 

identitet i samverkan med andra personer. Goffman (ref. i Meeuvisse m fl. 2006:104) menar 

att en brukares handlingar kan göra dem till föremål för en stämplingsprocess, vilket innebär 

att brukaren blir en avvikare och permanent i den rollen. Detta kallas för stämplingsteori och 

innebär att en brukare kan fastna i en roll som de blivit tilldelade av samhället, organisationen, 

läkaren, byråkraten eller i det slutliga ledet, vårdaren. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen för funktionshindrade är en politiskt styrd organisation där tjänstemän utför en 

byråkratisk process. Detta påverkar hur enhetscheferna och medarbetarna planerar arbetet och 

målen för verksamheterna. Ett gemensamt arbetssätt skapar möjlighet för medarbetare att 

utöva sin yrkesroll på ett professionellt sätt. Denna norm ska reglera deras syn på verksamhet, 

förhållningssätt samt bemötande av brukare. Maktutövandet kan ske på flera plan; inom 

organisationen, yrkesutövandet och kommunikationen.  

 

 

5. Metod  
 

I detta kapitel tar vi upp hur kvalitativ intervjumetod uppfattas enligt andra författare samt hur 

den har använts i uppsatsens framställning.  

 

5.1 Val av metod 
 

Inom kvalitativ forskning är intervju sannolikt den mest lämpliga metoden, detta på grund av 

att den är flexibel och skapar utrymme för att omformas vid undersökningstillfället. Forskaren 

får tillfälle att under intervjun komplettera sin intervjuguide med följdfrågor och kan på så sätt 

få fram fler ämnen som kan påverka resultatet. Fokus ligger på att få fram respondenternas 

perspektiv och uppfattningar, snarare än endast svar på forskarens frågeställningar. Intervjun 

generar uttömmande och detaljerade svar ifrån respondenterna inom ett visst ämne och ger 

möjlighet till att inhämta kompletterande svar från samma person om så krävs (Bryman, 

2011:412-413). Den kvalitativa intervjun kan generera möjligheten att granska positionen ur 

ett helhetsperspektiv då den strävar efter att inte begränsa respondentens svar. Metoden kan 

då användas induktivt på det sätt att intervjun inte görs med förutfattade meningar om svar, 

utan att låta respondenternas svar spira fram till en ny slags kunskap (Larsson, Lilja, 

Mannheimer, 2005:92). 

För att kunna undersöka hur policyn blivit implementerad i verksamheterna valdes kvalitativ 

intervju ut som metod. Med intervjuer väntades svaren blir uttömmande samt inneha enskilda 

värderingar som kan kopplas till verksamhetens organisation. Intervjuer kan även generera 

svar på om hur policyn efterlevs och inte bara ett ja- och nej-svar från respondenterna. I 

processen att välja metod togs även argumentet upp att en kvantitativ enkätundersökning 

skulle generera dels kortare svar men även att medarbetaren svarar än mer likriktat som de 

tror enhetschefen vill att de svarar. Intervju tillfället skulle även ge det verkliga mötet med 

personen bakom svaren och på så sätt kanske ge mer uttömmande svar.  
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Första steget som togs var att undersöka tidigare forskning inom ämnet, samt att bestämma 

grundläggande frågeställningar. I uppdraget låg att granska policyns implementering inom 

verksamheterna, därav lades fokus på att hitta forskning där medarbetare/personal intervjuats. 

Det valdes även ut artiklar som berör ämnet från brukar- och föräldraperspektiv. För att kunna 

utföra uppdraget kontaktades sedan medarbetare inom förvaltningen för funktionshindrade 

och tider bokades för intervju. Av 13 möjliga blev 11 intervjuade, då två personer avbokade 

på grund av sjukdom. Alla intervjuer spelades in och transkriberades löpande. Sedan 

påbörjades tolkningen av insamlad data för att kunna tematisera materialet. Ur de teman som 

drogs ur materialet analyserades sedan resultaten gentemot teorier. I bearbetningen framkom 

ytterligare två relevanta forskningsfrågor vilka lades till. Kontakt med uppdragsgivaren togs 

för att inhämta kompletterande information. I analysen bearbetades resultatet med 

utgångspunkt i de teoretiska ansatserna och tidigare forskning innan slutsatser drogs.  

 

Artikelsökning: De studier som hittades söktes genom Örebro universitets databaser Summon 

och Social Services Abstracts. Sökord som användes var: disability, personnel, staff, 

sexuality, residental care, caregiver. 

 

5.2 Urval 

Då studiens utgångspunkt är ett uppdrag ifrån Örebro kommun att kontrollera huruvida deras 

nya policy har implementerats av och i verksamheterna, blev urvalet påverkat och målinriktat. 

Enligt Bryman (2011:434) är målinriktat urval när forskaren väljer intervjupersoner genom att 

matcha dem med forskningsfrågorna. Det som eftersträvas är att skapa överrensstämmelse 

mellan problemformuleringen och urvalet. När forskaren tar en första kontakt med en 

person/personer för att få hjälp med att komma i kontakt med de personer som är intressanta 

för undersökningen kallas det målinriktad kedjeurval även kallat snöbollsurval (Bryman, 

2011:654). 

 

I studien intervjuades medarbetare inom Örebro kommuns Förvaltningen för 

funktionshindrade. Den första avgränsningen bestod av att endast ta medarbetare från 

bostäder med särskild service som arbetar med ungdomar och vuxna i åldern 15-30. Denna 

avgränsning är gjord med anledning av den juridiska åldersaspekten när det gäller sexuella 

relationer. Det kan även vara så att policyn är extra betydelsefull att uppmärksamma inom 

arbete med brukare i denna åldersgrupp. En pedagogisk verksamhetsutvecklare kontaktades 

som var delaktig i utvecklandet av policyn och det var genom denne som kontakt togs med 

berörda enhetschefer inom förvaltningen. Ett informationsdokument skickades till 

verksamhetsutvecklaren som denne senare kunde vidarebefordra till berörda enhetschefer, 

som i sin tur kunde samla in namn och kontaktuppgifter på intresserade respondenter. I 

informationsbladet framgick studiens syfte, hur lång tid intervjun skulle kunna tänkas ta samt 

att insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt. Kontaktuppgifter till 13 medarbetare 

gavs tillbaka efter två veckor och de kontaktades för bokning av intervju. Intervjupersonerna 

fick vid bokningen välja plats för intervju och samtliga valde ett avskiljt rum i 

verksamheterna. Problematiken som uppstod i urvalsprocessen målinriktat kedjeurval var att 

medarbetarna som har intervjuats tillfrågats av sin enhetschef. Det skapar en sannolikhet att 

de personer som ställde upp är de som redan tyckte att forskningsfrågan var viktig samt redan 

var så kallade ja-sägare (de som var positivt inställda till ROS-policyn). Det kan även 

innebära att respondenterna kände tvång i att säga ja till att bli intervjuade eller att de i 

intervjun svarar så som de tror att deras enhetschef vill att de skall svara.  
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Trovärdighet inom kvalitativ forskning, är en slags motsvarighet till intern validitet. Med 

begreppet menas att forskarens undersökning blir bedömd och accepterad av och ur andra 

människors synvinklar och perspektiv. För att en trovärdighet ska kunna finnas i resultaten 

förutsätts att det finns en klarhet kring att forskningen har genomförts i överensstämmelse 

med vedertagna regler. Det fordras dessutom av forskaren att denne genomför en slags 

återrapportering av de framkomna resultaten för att undersökningspersonerna ska kunna 

bekräfta huruvida forskaren uppfattat den sociala verkligheten på rätt sätt eller inte. Detta 

omnämns ofta som respondentvalidering (Bryman, 2011:354). Efter varje genomförd intervju 

tillfrågades intervjupersonerna om de ville ta del av det färdiga intervjumaterialet. Endast två 

av dessa personer svarade att de ville läsa denna och godkänna att detta kunde användas.  

Med överförbarhet menas i likhet med extern validitet, att det handlar om i hur hög 

utsträckning framkomna resultat är överförbara till en annan miljö eller inte. Eftersom 

kvalitativa forskare ofta granskar personer intensivt och med liknande kontextuella bakgrund 

så är det inte fokus på bredd utan på djup. När den sociala verkligheten undersöks vill 

forskaren ta fasta på meningen eller betydelsen av det perspektiv som valts. Det är viktigare 

att ge en bred beskrivning av ämnet för att på så vis skapa en bas av information där istället 

generaliseringar kan dras, men om det går är ett empiriskt dilemma (Bryman, 2011:354-355).  

Denna studie är överförbar så till vida att den troligen skulle ge liknande resultat om fler 

intervjuer gjordes under samma förutsättningar, men kan inte generaliseras eftersom antalet 

intervjuer eller deltagare är för få samt att det insamlade materialet är för tunt.  

Forskningens pålitlighet kan mätas genom att forskaren dels har gjort en klar skildring av hur 

de olika stegen i forskningsprocessen gått till. Detta för att kollegor sedan skall kunna granska 

kvalitén på tillvägagångssättet samt det färdiga materialet för att se hur de tillämpats. Till 

granskarens uppgift hör även att uppskatta i hur hög utsträckning olika teoretiska 

slutledningar är välgrundade eller inte. Eftersom det inte går att uppnå en absolut objektivitet 

inom samhällelig forskning medför detta att försöka tillförsäkra sig om att forskaren har 

agerat i god tro. Forskarens personliga värderingar eller teoretiska inriktning ska därmed inte 

färga och påverka undersökningens utförande eller slutsatserna forskaren drar utifrån denna. 

En viktig del är här att fastslå i vilken hög omfattning resultaten går att styrkas (Bryman, 

2011:355-356). Materialet till denna uppsats har löpande granskats av en handledare, efter 

varje tillfälle har kommentarer och synpunkter tagits i beaktande innan revidering av 

materialet genomfördes. Uppsatsen har även granskats av en opponerande student samt av en 

seminarieledare från Örebro universitet vid opponeringsseminariet.  

 

5.3 Forskningsetiska överväganden 

Då intervjuobjekt skulle väljas utifrån forskningsfrågan, diskuterades de olika alternativen att 

inkludera enhetschefer, anställda samt brukare i undersökningen. Det forskningsetiska 

övervägande som gjordes var att endast välja medarbetare för att det är de som utför 

insatserna. Enhetschefsperspektivet var intressant för att eventuellt kunna göra en jämförelse 

av svaren, dock var inte syftet att granska det. Det var heller inte relevant att på något sätt 

fungera som en rapporteringsundersökning där enhetschefer kan ta del av vad specifika 

medarbetare har uttalat sig om. En avgränsning som gjordes var att inte inkludera brukarna i 

undersökningen, då deras position skulle bli utlämnande och för privat. Brukarperspektivet är 

av yttersta vikt om undersökningen endast gått ut på att kontrollera eventuell påverkan på 

deras vardagliga livsföring. Bryman (2011:132) tar upp att utifrån etiska övervägande bör 
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alltid deltagarens position tas i beaktande. Det är viktigt att minimera de störningar som en 

forskning kan medföra på deltagarens liv. 

 

För att minimera medarbetarnas eventuella påverkan av intervjuerna, har alla respondenter 

fått information om vilka intervjuarna är. De fick även veta vad syftet med studien och 

intervjun var, samt att de fick lov att svara eller inte svara som de vill på de frågor som ställts. 

Det informerades även om att syftet inte var att rapportera direkt till enhetschef eller övrig 

personal. Intervjuerna genomfördes på arbetstid, vilket i sig underlättade för dem att kunna 

ställa upp med sin tid. I informationsbrevet som skickades via enhetscheferna stod antagen tid 

för intervjun, en timme, vilket gjorde att de på förhand visste vad som väntades av dem. Vid 

intervjutillfällena fick respondenterna ytterligare information om att de själva valde hur och 

på vilka frågor de vill svara, samt att allt material skulle behandlas konfidentiellt. Dock har 

inte något skriftligt intyg begärts av respondenterna där de intygar att data får lov att 

användas. Den information som samtliga respondenter fick, var att intervjun senare skulle 

transkriberas och att eventuella citat skulle användas men att deras namn, arbetsplats och 

eventuella utmärkande signum skulle utelämnas. Detta val gjordes för att stärka 

konfidentialiteten för respondenterna samt undvika igenkännande ifrån läsare. Det är enligt 

Bryman (2011:138) viktigt att informera respondenterna vad syftet med intervjun är så att de 

inte känner sig lurade eller i efterhand upplever att de kunde svarat annorlunda om de vetat 

mer. Det skapar varken trovärdighet eller en professionell syn på forskning. Eftersom fortsatt 

forskning inom området är viktigt menar Israel & Hay (2004, ref i Bryman, 2011:134) att 

forskare respekterar konfidentialitetskravet och inte avslöjar vad de får reda på, för vilken 

respondent skulle då i framtiden vilja ställa upp. Det kan göra det svårt för framtida forskare 

att få tillgång till undersökningspersoner. 

 

5.4 Datainsamlingstekniker 

 
I studien har kvalitativ intervjumetod använts, där utgången legat i uppdraget från Örebro 

kommun vilket har problematiserats och brutits ner till syfte och frågeställningar. Utifrån våra 

frågeställningar har frågor formulerats till en intervjuguide som tematiserades (se bilaga 2). 

Detta har övervägts utifrån uppdragets önskan att få svar på hur policyn implementerats samt 

hur den tillämpats i det dagliga arbetet. Under intervjuerna spelades materialet in, med 

respondenternas tillåtelse, för senare transkribering. Respondenterna gavs även tillfälle till att 

lyssna och lämna ytterligare kommentarer. Enligt Bryman (2011: 419-422) är det till fördel 

om forskaren i utformandet av intervjuguiden tematiserar utifrån de aktuella 

frågeställningarna. En anpassning av språket kan vara viktigt för att respondenterna skall 

förstå frågorna. Bakgrundsfakta om respondenterna är betydelsefullt för tolkningen av 

personen i sitt sammanhang. Inspelning är att föredra eftersom det är då en detaljerad analys 

kan göras av hela intervjun. Med endast anteckningar riskerar forskaren att gå miste om 

speciella fraser och uttryckssätt. Det är enligt Larsson m fl. (2005:100) fördelaktigt att spela 

in kvalitativa intervjuer för att insamlingen skall bli mer korrekt. 
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5.5 Metoddiskussion 

 
Det finns både för- och nackdelar med kvalitativ och kvantitativ metod detta beroende på 

frågeställningarna som skall besvaras. En kvantitativ enkätstudie var från början tänkt att ge 

ett brett generaliserbart svar på hur alla medarbetare inom förvaltningen för funktionshindrade 

svarar på frågorna. Genom resonemang om de olika metoderna beslöts dock att en kvantitativ 

enkät inte skulle generera tillräckligt djup information om exakt hur policyn fungerar och 

påverkar det dagliga arbetet. Kvalitativ intervju kan istället frambringa en mer djupgående 

uppfattning om policyn. Enligt Bryman (2011:363) omfattar kvalitativa undersökningar ofta 

detaljerade beskrivningar av olika studerade miljöer. Kvalitativ metod kan uppfattas vara 

subjektiv och att det är forskarna som anpassar sina frågor efter vad de själva anser vara 

viktigt. Att replikera en kvalitativ undersökning kan också vara svårt då kvalitativa 

undersökningar påverkas mer av forskarens insats i kontrast med kvantitativa 

forskningsmetoder. Egna tolkningar och sympatier får här större utrymme. Eftersom 

kvalitativa undersökningar endast omfattar ett fåtal individer kan det finnas stora svårigheter 

kring generalisering av resultaten. Det kan även inom kvalitativ forskningsmetod finnas en 

bristande transparens, vilket då innebär att det kan vara svårt att se hur eller på vilket sätt 

forskarna har genomfört analysen samt hur de kommit fram till dragna slutsatser (Bryman, 

2011:363-370).  

 

 

6. Resultat och analys 
 

Detta kapitel presenterar vårt resultat av intervjuerna i de tre teman som lyfts fram; ROS- 

policyns implementering, medarbetarnas förhållningssätt gentemot verksamheten, yrkesroll 

och brukare samt brukares möjligheter till relationer och sexualitet. De centrala frågorna som 

gav uttömmande svar har här lyfts fram ifrån intervjuguiden, en av dessa har tydliggjorts i en 

tabell. Varje tema kommer att analyseras i flera steg utifrån de teoretiska utgångspunkterna i 

turordning; organisationsteori, rollteori, kommunikationsteori samt maktteori i den mån vi 

funnit det utförbart.  

 

6.1 ROS- policyns implementering  

På frågan ”känner du till Örebro kommuns policy för ROS?” var det en klar minoritet av de 

totalt 11 respondenterna som hade kännedom om den.  

 

Ja 
 

3 
 

Nej 
 

8 

 

Det kan ofta bli medarbetarens ansvar när mål ska implementeras i verksamheterna. När 

organisationen har medarbetaren i fokus skapas styrdokument för att underlätta deras 

arbetssituation. Effekten av dessa kan dock bli att medarbetaren upplever att ansvaret ligger 

mer i reglerna än hos medarbetaren själv (Thylefors, 2007:33–35). Serviceverksamheter som 

utför samhällets insatser för brukare saknar ofta riktlinjer för hur brukares relationer och 

sexualitet ska bemötas. Det är därför viktigt med utbildning för medarbetare i förhållningssätt 

och värdegrund (Noonan & Gomez, 2010:176-178). De verksamheter som har i uppdrag att 
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utföra socialt arbete med utgångspunkt i LSS måste skapa struktur för att bistå sina 

medarbetare i sitt uppdrag. Det är således viktigt att även värdegemenskapen och den allmänt 

rådande normen tydliggörs för medarbetaren. Värdegrunden som råder inom organisationen är 

normalisering, vilket innebär att brukarna ska få möjlighet att leva så normalt som möjligt och 

därmed kunna tillhöra och känna gemenskap i samhället (Lindqvist & Nygren ref i 

Meeuwisse mfl, 2006:94-100f). De tre respondenter som svarade ”ja” på frågan, kände till 

policyn och kunde berätta var de kunde läsa vidare om den. Endast en av dem visste vad den 

innebar. Av resultaten kan tolkas att Örebro kommun har utvecklat en ny policy för att hjälpa 

medarbetarna att utföra ett bra arbete vilket kan visa på att organisationen har försökt fokusera 

på medarbetarnas behov. Det kan även ses som en maktutövning för att tydliggöra för 

medarbetare hur kommunen vill att de ska arbeta. På något sätt har kanske inte informationen 

om policyn nått fram till alla medarbetare. Det kan även vara så att ansvaret hamnar hos den 

enskilda medarbetarens intresse och på så vis hejdas policyns genomslagskraft i 

verksamheten. Vissa av medarbetarna kan ha ansett att de inte har något behov av ROS-

policyn. Detta kan tyda på att utbildning och information behövs så att kommunen kan få 

medarbetarna att sluta upp bakom målet med att implementera ROS-policyn. Resultaten tyder 

även på att kommunen har utövat sin makt för att få medarbetarna att ansluta till den önskade 

värdegrunden och ett gemensamt förhållningssätt.  
 

Anna: ”… det här var något som vi efterfrågade i många år. Vi visste inte alls hur vi skulle handskas 

med frågor som kom upp och situationer som uppstod och alla famlade lite i mörkret. Det blev mycket 

konstiga situationer.” 
 
 Camilla: ”Det är ju ett sånt där dokument, som vi har fått på APT och läst igenom, och sen ligger det 

nog i någon… nånstans sådär. Bland alla andra sådana där informationer.”  

Information kan värderas olika från person till person beroende på den selektiva 

uppfattningsförmågan människor har. På det sättet reflekteras vad som är betydelsefullt för 

den individ som är mottagare av informationen, medan andra kan missa den helt (Payne, 

2008:249-250). Respondenternas svar kan även tolkas utifrån detta, det kan vara så att 

informationen inte ansetts vara lika betydelsefull för samtliga medarbetare. Vanligt 

förekommande svar bland de respondenter som svarade ”nej” var att de trodde sig veta vad 

den innebar om de fick höra den, många av respondenterna ursäktade sig att de inte hunnit 

läsa på. 

Anna: ”Eh, nja. Jag känner nog till den om jag får höra den. Så skulle jag vilja påstå. Det är inget jag 

bär med mig hela tiden så jag får nog svara nej på den frågan då.”  

 

Medarbetarnas roll är enligt Skau (2006:36ff) att utöva sitt yrke samtidigt som de etiskt ska 

överväga och ”utöva makt” på om vilken information som kan hjälpa eller skada brukaren. En 

uppfattning som enligt Swango-Wilson (2008:76) kan vara utbredd bland vårdgivare är att 

människor med intellektuella funktionshinder är infantila och barnlika vilket innebär att det då 

finns en bild av att dessa individer inte är kapabla till sexuella känslor.  

 

Vissa av respondenternas svar stämde överrens med Swango- Wilsons (2008:76) resultat, om 

att vårdgivarna hade uppfattningen om att deras brukare inte var på en tillräckligt hög 

utvecklingsnivå rent mognadsmässigt för att kunna uttrycka sexuella behov. Utifrån svaren 

kan tolkas att ROS-policyns implementering hindras då ansvaret läggs på den enskilde 

medarbetaren, som i sin tur avgör om den behövs eller inte i verksamheten. Dels på grund av 

informationstolkningen, dels på den individuella bedömningen om behovet. Det var två 

respondenter som uttryckte att de inte hade behov av policyn. Fyra respondenter menade att 

de hade brukare där den skulle kunna användas. Fem respondenter visste inte vad den innebar 
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och kunde därför inte svara på vad den går ut på i praktiken eller om de hade något behov av 

policyn.  

 
Frida: Hos oss har inte vi den, vi behöver inte använda den, vi har ingen brukare som ligger på den 

nivån, rent kognitivt, på det sättet så. 

 

Den avvägning som gjorts av medarbetaren om huruvida ROS-policyn behövs i 

verksamheten, blir subjektiv och missvisande. Sexualitet och närhet är emotionella drifter 

och inte kognitiva.  

 

6.2 Medarbetarnas förhållningssätt  

I relation till verksamheten och dess uppdrag 

På frågan om ”Hur arbetar ni som arbetsgrupp för att uppnå verksamhetens mål enligt LSS?” 

svarade över hälften av respondenterna att deras verksamheter har planeringsdagar 1-2 gånger 

per år och att de tillsammans med enhetschefen lägger upp verksamhetsplaner. Utifrån 

respondenternas svar verkar det som om de flesta av dem var medvetna om att verksamhetens 

mål är styrda utifrån LSS-lagen där målet är att tillgodose brukarnas behov. Enligt Thylefors 

(2007:23-24) är ofta organisationer utformade som enheter där ett eller flera gemensamma 

mål ska uppnås.  

 
Camilla: ”ja, alltså verksamhetens mål, det stora övergripande är ju att vi ska stötta de här brukarna i 

livet, och det gör vi ju, fast vi har det ju nedplockat i alla de här små målen…” 

 

Det främsta syftet för verksamheter inom LSS är att främja funktionsnedsattas möjligheter till 

jämlikhet och deltagande i samhället. Insatserna ska styras efter individens behov samt vara 

lättillgängliga (Norström & Thunved, 2010:484ff). Ett fåtal respondenter beskriver att de 

brutit ned de gemensamma verksamhetsmålen i delar och även att de regelbundet har 

arbetsplatsträffar (APT), brukarmöten och uppföljningsmöten. Detta visar på en bra och tydlig 

styrning från enhetschefen som enligt Thylefors (2007:27) är när organisationen strukturerat 

upp överskådliga delmål. För att mål ska kunna implementeras och uppnås förutsätts att 

medarbetare sluter upp bakom dessa och att arbetsuppgifterna tydliggörs.  
 

Frida: ”Vi följer våran verksamhetsplan som vi har, och vi har ju mål som står i den som vi ska 

uppfylla, och vi har dem även tidsbestämda en del också, och här handlar det om att, se till att dom 

får en god omvårdnad och ett gott liv.” 

 

På frågan om respondenterna ansåg att de hade ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt i 

personalgruppen var det 8 av 11 som svarade ja. Två av de resterande respondenterna ansåg 

att de till stor del har det men inte fullt ut medan den sista respondenten svarade nej.  

 

Då verksamhetens mål tillfaller medarbetarnas ansvar, kan deras arbetsroll bli psykiskt 

påfrestande eftersom de då ses som ett redskap i arbetet med att uppnå målet. För att motverka 

detta skapas i arbetsgruppen trots svagheter och styrkor bland personalen en norm där alla 

medarbetare sägs vara lika bra. Denna normbildning kan innebära att ingen i gruppen får 

sticka ut, varken i positiv eller negativ bemärkelse (Thylefors, 2007:33–35). Utifrån resultatet 

kan uppmärksammas att då majoriteten av respondenterna svarade ”ja” och endast tre svarade 

”nej”/”både och” skulle det kunna vara så att respondenterna som svarade ”ja” svarar utifrån 

normen som skapats i arbetsgruppen. Det kan även vara så att man vid intervjutillfället inte 

ville kritisera sina egna kollegor och den egna verksamheten och på så vis frångå normen. En 
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klar majoritet av respondenterna uppgav att de har ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt 

samt att de tillämpar VISA: 

 
Daniella: ”Vi jobbar ju med VISA. Det har vi alltid som grund att vi ska jobba genom VISA och att 

vi ska jobba med strukturmappar som kommunen tycker att vi ska ha och uppdatera dem. Det är i alla 

fall grunden. Sen om man inte följer det eller gör det, det är mer upp till individen i sådana fall. Men 

vi har det som grund att vi ska jobba utifrån strukturmappar och VISA.”   

 

Svaren går att tolka som att respondenterna agerar inom ramen för en värdegemenskap vilket 

enligt Parsons (1951 ref. i Svensson 1992:79-83) kan innebära att deras handlingsmönster 

styrs normativt efter arbetsgruppens värdesystem. Ett villkor för att man ska få tillhöra 

gruppen är att medarbetarna följer och vidmakthåller den rådande normen. Även i ”ja”-svaren 

kan utläsas att respondenten är medveten om att arbetssättet saknar enhetlighet. Enligt 

Lindqvist & Nygren (ref i Meeuwisse m fl., 2006:94f) är det viktigt att det skapas en bestämd 

värdegemenskap som kan handleda individerna i sitt agerande. Genom att skapa 

styrdokument kan kommunen bilda strukturer för utformningen av det sociala arbetet så att 

det kan matcha den värdegemenskap som förvaltningen strävar efter.  

 

McConkey & Ryan (2001:83-84) betonar vikten av en tydlig policy och tydliga riktlinjer för 

att öka medarbetarnas självförtroende i att kunna utöva sin yrkesroll. Block (2002:20-26) 

menar att medarbetare i människovårdande yrken sällan är konsekventa i sitt yrkesutförande 

även om de förstår att brukare har samma behov så kan de påverkas av föräldrar, 

arbetsgruppen eller den aktuella normen. På så sätt kan de heller inte alltid handla på eget 

initiativ. Thylefors (2007:33-35) poängterar att detaljerade manualer, regler och arbetsplaner 

även kan jämna ut skillnader mellan medarbetare. Följden av detta kan bli att medarbetarna 

ersätter sitt eget ansvar med rutiner och regler vilket i sig kan motarbeta verksamhetens mål.  

 

Merparten av respondenterna ansåg att ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt gentemot 

brukarna var viktigt att sträva efter men två av dem pekade också på svårigheterna med detta. 

De reflekterade en medvetenhet om hur normen kan påverka medarbetaren men även hur 

svårt det kan vara att lyfta upp detta till diskussion. 
 

Josefine: Både ja och nej. Vi diskuterar väldigt mycket hur man ska jobba och varför. Hur vi ska tänka och 

vi kan ibland tycka lika, men sen så gör vi ändå inte riktigt likadant när vi är i det praktiska arbetet ute 

bland brukarna i alla fall. Det är ju inte alldeles enkelt att ta upp heller men vi pratar ofta om det. Jag kan 

tänka mig att det är en lång process, men att man ändå blir bättre och bättre på det.   

 

Daniella: ”Vi har väl kanske inte jättetydliga riktlinjer för vad vi ska göra och inte göra och hur vi 

arbetar med brukarna. Vi har kanske inte samma mål, samma grunduppfattning och eventuellt är det 

ibland att vi kommer överens om saker och att vi inte sen följer dem...” 

 

Den respondent som svarade ”nej” på frågan förklarade varför denne inte tyckte så och gav ett 

exempel på hur detta skulle kunna yttra sig:   
 

Camilla: ”Tyvärr nej. Men vi borde ha det! Ja, vi har jättesvårt för att följa de strukturer som faddrarna har 

skrivit upp, för det finns alltid någon som tycker att – det här kan ju jag, och så läser man inte, och läser 

man inte noga varje gång. Då går man liksom på känn, och då blir det inte lika.” 
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I relation till yrkesrollen 

På frågan ”Kan du kortfattat beskriva hur du upplever din arbetssituation?” svarar många 

respondenter att det är ett varierande, givande och fritt jobb som de trivs med. De tar även upp 

att variationen baseras på stress blandat med lugna dagar och att de aldrig riktigt vet vad som 

kommer att hända under ett arbetspass, vilket gör det svårt att förbereda sig på vad som väntas 

av dem. Enligt Goffman (2009:25ff) innehar varje individ en given position i vilken vissa 

skyldigheter och rättigheter ingår. Utifrån dessa formas även förväntningar från övriga 

aktörer. Parsons (1951, ref i Svensson, 1992:78ff.) menar att obalans i gruppen kan skapas om 

rollförväntningarna är oklara och på så vis inte uppfylls. Spelar inte individerna rollerna 

likvärdigt kan en rollkonflikt uppstå. När en individ innehar flertalet roller kan det även bli 

problematiskt att kombinera dem. Thylefors (2007:33-35) pekar på problemet med 

personalens psykiska belastning och tvånget med att genomföra sitt arbete utan att det färgas 

av deras egna värderingar. Det är viktigt att uppnå en balans mellan att vara personligt 

engagerad och samtidigt professionell utan att något av detta väger över. Rökenes och 

Hanssen (2007:253-254) menar att det kan uppstå rollkonflikter för personalen när yrkesrollen 

innebär både kontroll och gränsdragning parallellt med hjälp och stöd. Det kan resultera i att 

medarbetaren antingen blir för privat eller att en inre psykologisk konflikt bildas av den press 

yrkesrollen medför. För att motverka detta är det viktigt att reflektera och vara medveten om 

de dubbla roller som ingår i yrket. Förväntningar från olika parter kan skapa en slags stress 

eller påfrestning hos medarbetaren som denne måste förhålla sig till. Lindqvist och Nygren 

(ref i Meeuwisse m fl.2006:100f) beskriver att då medarbetare har den professionella makten 

kan det leda till att brukare blir exkluderade ur gemenskapen. Lukkerz (2011:19) hävdar att 

det är viktigt att medarbetare inom vårdyrken ges utrymme för att fundera och reflektera över 

sina egna privata behov och förutsättningar för att kunna bemöta brukaren.  

 

En respondent uttryckte att hon har en komplex arbetssituation. Hon ansåg också att 

förväntningarna på hennes yrkesroll ibland är oklara och att detta innebär en anspänning i 

form av frustration. 

 
Josefine: ”… man kan känna sig väldigt frustrerad när man går hem ibland för att det är mycket som 

inte är tydligt. Gör vi fel om vi gör så här eller gör vi rätt om. Ibland ska man göra si och ibland ska 

man göra så och det är inte alldeles enkelt. För de är vuxna och bestämmer egentligen själva och sen 

vet man att anhöriga tycker… Så ibland är det lite frustration över att man inte riktigt har fått en klar 

och tydlig order…” 

 

Ytterligare en respondent betonar att förhållnings- och arbetssättet i gruppen kan vara 

komplext som medarbetare att anpassa sig efter. Som ny medarbetare kan vara svårt att ta 

till sig den rådande normen, samt utifrån sina kolleger tolka det korrekta 

förhållningssättet eftersom de troligtvis beter sig olika från person till person. Att dra 

gränser mellan yrkesrollen och det privata menar hon är speciellt svårt när man är ny 

medarbetare i verksamheten.  

 
Berit: ”Det är klart att det kan finnas personal som kanske är för privata eller alltså vikarier som 

kommer in, sommarvikarier/timvikarier som kanske inte riktigt har samma förhållningssätt som har 

svårt att anpassa sig – att man är personal och inte kompis kanske. Det kan vara en problematik kan 

jag  tycka.”  

 

Utifrån resultaten kan tolkas att arbetssituationen som beskrivs av respondenterna ofta är 

mångfacetterad och komplex. De varierande kraven som ställs på medarbetaren från olika 

parter kan skapa obalans i arbetsgruppen om inte kraven uppfylls. Det kan även indikera att 

yrkesrollen lätt kan bli påverkad av privata värderingar. De olika förväntningarna som ställs 

på medarbetaren kan leda till att alla spelar sina roller utefter vad varje person anser vara 
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riktigt. Detta kan medföra att medarbetaren bemöter brukare på helt olika sätt utifrån vad 

medarbetarna själva tycker är lämpligt i synnerhet när det gäller förhållningssätt i frågor om 

relationer och sexualitet. Respondenternas uppfattningar om vad deras yrkesroll omfattar 

speglar hur de som individer ser på brukarnas tillvaro. Värderingarna som uttalas i svaren kan 

peka på maktutövandet från organisationen, medarbetare samt kommunikationen de skapar 

med brukarna. Denna obalans visar hur lätt det kan vara att en värdegemenskap exkluderar 

brukare. En respondent formulerade sin upplevda otillräcklighet och speglade även 

organisationens makt och medarbetarens arbetssituation. 
 

Anna: ”Den är ju värdefull. Det känns ju som att man gör nytta. Det är ju inte så att man går och sitter 

av tiden på jobbet, absolut inte. Vi jobbar ju däremot under press för att det är ju verksamheter som är 

under besparingar hela tiden så att ja nej det är värdefullt men kan vara stressigt och att man många 

gånger känner att man inte riktigt räcker till. Man vill mer än vad man har resurser till helt enkelt.” 

 

 

Förhållningssätt i kommunikationen med brukarna 

Kommunikationen var något som berördes i flera av intervjufrågorna. Det framkom att de 

flesta var medvetna om att tydlighet och struktur var viktigt i kommunikationen med 

brukarna. Utöver det gemensamma förhållningssättet och användandet av VISA, var det några 

respondenters svar som speglade hur olika de tänkte kring hur de kommunicerar med brukare. 

Kommunikationen kan enligt Lishman (1994, ref i Payne, 2008:250-251) förmedlas både 

verbalt och icke-verbalt. Även icke-verbal kommunikation kan innehålla information som ska 

tolkas av andra personer. I en stor del av kommunikationen skapas mönster och vanor för hur 

personer förmedlar budskap till varandra.  Blakely- Smith (2009) tar upp att det ställs högre 

krav på vårdgivare till barn och ungdomar med en mental eller fysisk funktionsnedsättning 

när det gäller att kommunicera och berätta om abstrakta ämnen, framför allt frågor om 

relationer och sexualitet. 

 

En av respondenterna uttryckte hur viktig kommunikationen var i hennes arbete: 

 
Hanna: ”Struktur, försöka ge samma svar, så inte det blir rörigt i huvudet på dom. Försöka vara 

ganska tydlig när vi pratar, inga dubbla meningar.”   

 

Brukare kan känna sig tryggare om de bemöts med öppenhet och pålitlighet, men bara till en 

viss nivå, sedan kan det slå över till otrygghet om den professionella inte kan avgränsa sig, 

exempelvis drar paralleller till sitt privatliv. När man har en professionell roll att handla inom 

är det betydelsefullt med en öppen kommunikation, för att inhämta förståelse om hur brukaren 

upplever omvärlden och vad som grundar dennes agerande (Rökenes & Hanssen, 2007:255-

257). Flertalet av respondenternas svar kan tolkas som att det finns en medvetenhet om att 

kommunikationskraven i yrkesrollen är betydande. För att undvika att skapa otrygghet hos 

brukarna används strukturmappar med tydliga arbetssätt samt information om brukaren och 

dennes önskemål. Av den respondent som uppgav att arbetsgruppen inte hade ett gemensamt 

förhållnings- och arbetssätt framkom även att kommunikationen med brukarna kunde 

påverkas negativt.   

 
Camilla: ”Man kommer ihåg olika saker och så, sen försöker vi prata om det, hur vi skall göra, och 

hur vi skall svara i olika situationer och så där. Men det blir ändå lite olika. Vi har egna åsikter, det 

räcker med att en brukare har ont i ryggen, ja men då är det någon som säger – ja då skall vi ha lite 

massage, eller – ormsalva är bra, eller – sluta vara fjantig nu, ut och gå, rör på dig. Det är så ofta vi 

utgår ifrån oss själva, istället för att ha tänkt till.” 
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Utifrån svaren kan det tolkas att när informationen, ansvaret och värderingen läggs på 

medarbetaren avgör dennes position huruvida brukaren får sina behov tillgodosedda eller inte. 

När ett gemensamt förhållningssätt saknas kan det påverka hur brukaren får information, hjälp 

eller stöd och på så vis hamnar brukaren i en utlämnad position. Beroende på hur 

medarbetarnas professionella makt används i bedömningen av vad som är ett gott liv och en 

god omvårdnad påverkas brukarna i olika hög utsträckning. Dessa bedömningar kan både 

inkludera och exkludera brukare i den sociala gemenskapen. Vidare kan tolkas att flertalet av 

arbetsgrupperna skapat mönster för kommunikationen med brukarna och hur frågor från dem 

ska besvaras. Den psykologiska konflikten som förväntningarna på yrkesrollen kan medföra 

belystes av en del av respondenterna. Detta visar på vikten av att medarbetare får hjälp av 

organisationen med att få utrymme för reflektion över sin yrkesroll genom etiska överväganden 

och på så vis motverka sin maktposition. Yrkesrollen och den maktposition den innebär lyftes 

fram av dessa respondenter.  

 
Ida: ”Jag trivs på mitt jobb, jag har varit här i X år. Sen finns det naturligtvis perioder där det är tyngre, 

där man ibland funderar på vad man har för jobb.   

 
Josefine: ”Nej, men jag tycker nog att jag har ett ganska fritt jobb, visst har vi lagar och regler och sånt 

vi förhåller oss till och policyn och allt möjligt men i det så jobbar vi ganska fritt utifrån hur brukaren 

mår och hur vi… Hur dagen ser ut för oss och ja, vi löser ju det mesta så. Sen finns det, ibland kan man 

vara stressad givetvis när det händer mycket och man tycker att man inte hinner med men i det stora 

hela tycker jag att man hinner med det man ska göra.” 

 
 

6.3 Brukares möjligheter till relationer och privatliv  

Enskilda aktiviteter  

På frågan om ”Hur ofta finns det tid till att göra aktiviteter enskilt med en brukare?” var det 

fyra av respondenterna som uppgav att det fanns möjlighet till detta i stort sett dagligen, 

förutsatt att aktiviteterna var planerade. Fyra respondenter uttryckte att enskilda aktiviteter 

planerades in någon gång per vecka. Enligt LSS-lagen (Norström & Thunved, 2010:484ff) 

ska brukare aktivt kunna medverka i samhällslivet och få möjlighet att leva som andra. Denna 

normaliseringsprocess kräver att brukarens insatser är individuellt anpassade och 

lättillgängliga. Lindqvist och Nygren (ref i Meeuwisse m fl. 2006:103) beskriver att brukare 

ofta utsätts för en oundviklig process i mötet med professionella vilket innebär att de får 

anpassa sig efter den rådande normen i verksamheten. Noonan och Gomez (2010:176-178) 

menar att behovet brukarna har av egen tid och intimitet ofta ignoreras vilket kan innebära att 

de får sämre möjligheter till att utveckla en vänskapskrets. Det är enligt Swango- Wilson 

(2008:76) medarbetaren som ska stödja brukaren i att utvecklas och att få ökade 

förutsättningar att leva på ett tillfredsställande sätt bland andra i samhället. Många brukare 

kan hamna i en stigmatiserad roll och utanförskap vilket då kan påverka deras chanser till att 

skapa relationer till andra.  

 
Anna: ”Det har vi skrivit i vår verksamhetsplan, det som vi säger att vi erbjuder heter det så fint då. 

Man ska få ha rätt till en individuell och en gemensam aktivitet per vecka. Det är det liksom vi har sagt 

att vi kan lova att vi kan klara av. Men många gånger blir det ju mer än det.” 
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Övriga respondenter uppgav hur aktiviteterna bestämdes utifrån brukarnas önskemål eller 

med hänsyn till personalens kapacitet. Med detta menades att brukarnas möjligheter till 

enskilda aktiviteter i stor grad var beroende av om personalen hade tid eller inte. Flertalet av 

respondenterna uppgav att de hade svårt att bemöta brukarnas spontana önskemål om olika 

aktiviteter.   
 

Gun: ”Det är ju sämre, och säga hur ofta, det beror lite på vad som, när i veckan det ska ske, och 

vilken tid, och vem det är med, vem som är kvar här, vem man skall iväg med, så det är svårt att säga, 

hur ofta, men möjligheten finns.” 

 
Camilla: ”Men jag tror att våra brukare... nästan har lärt sig att det inte funkar. Och därför inte frågar 

heller. Därför att så många gånger har vi fått säga nej.” 

 

Av svaren kan tolkas att organisationens och de enskilda verksamheternas planering kan 

påverka brukarens möjligheter till personligt anpassade aktiviteter. Utmärkande för en del 

respondenters svar var att dessa enskilda aktiviteter oftast behöver planeras in för att de 

över huvud taget ska kunna genomföras. Värt att tillägga är här att brukare många gånger 

kan behöva denna planering i sitt dagliga liv för att kunna utföra en aktivitet. Både 

bemanningsfrågan och engagemanget bland medarbetarna kan få betydelse för hur ofta 

brukarnas önskemål om enskilda aktiviteter blir tillgodosedda eller inte. Respondenternas 

svar indikerade att brukarna riskerar att hamna i en alltmer stigmatiserad roll vilken kan 

innebära en exkludering av dessa människor i samhället. Då möjligheten till spontana 

aktiviteter kan brukarens chanser till att leva ett så normalt liv som möjligt påverkas.  

     

 

Brukares sexualitet  

En majoritet av respondenterna som svarade på frågan ”Hur ser du på relationer och sexualitet 

för personer med funktionsnedsättningar?” menade att brukares behov är de samma som hos 

andra människor. Många av respondenterna reflekterade över att det var lättare att vara ett 

stöd för brukarna gällande relationer till andra snarare än i sexualiteten. Det ansågs som 

självklart att brukare har samma rättigheter som andra, men att deras kognitiva 

funktionsnedsättningar ofta kan utgöra ett hinder. Det ansågs inte av respondenterna som 

nödvändigt för brukare att ha relationer när de är på en lägre mognadsnivå psykiskt än fysiskt. 

Ett annat slags hinder som en respondent nämnde var att eftersom de hade nycklar till 

bostäderna kunde brukarna känna sig kontrollerade. Rökenes och Hanssen (2007:253-254) 

påtalar att det ständigt föreligger en slags motstridighet kring de förväntningar som 

medarbetaren utsätts för, viktigt blir då att den yrkesverksamme försöker finna en jämvikt. 

Motstridigheterna kan bestå i att yrkesrollen går ut på att vara kontrollerande och 

gränssättande parallellt med att bidra till brukarens utveckling. Skau (2006:39) menar att 

relationen mellan människor alltid utmärks av makt och beroende. Noonan och Gomez 

(2010:176-178) tar upp att funktionsnedsattas behov många gånger inte tillgodoses på grund 

av vårdgivarnas uppfattningar och sätt att se på dem. Det är av yttersta vikt att inte avvisa 

brukare när de på varierande sätt uttrycker sin sexualitet. Problematiken enligt Swango- 

Wilson (2008:76) är att medarbetarna inte uppmuntrar eller underlättar brukarnas utveckling 

av sexualiteten, trots att de är medvetna om att det är en grundläggande rättighet. Anledningen 

till detta var att många inte tyckte att det var passande för människor med 

funktionsnedsättningar att ha sex.  

 
Camilla: ”Smidigast för mig som personal vore ju att det inte hade relationer (skrattar, menar inte det 

bokstavligt) över huvudtaget, men det vill jag egentligen inte, naturligtvis inte, alltså jag tycker det är 

jättehärligt och dom som har hittat nån att leva ihop med…” 
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Enligt Frawley (ref i Hamilton, 2009:303-304) finns det forskning som tyder på att trots att 

personal har ett positivt synsätt/förhållningssätt i frågor angående relationer och sexualitet för 

brukare, undviker de ofta medvetet att aktivt stödja brukare. Det kan därför uppstå svårigheter 

och begränsningar för brukare att få leva fullt ut enligt sina mänskliga rättigheter. 

Medarbetare inom människovårdande yrken kan ofta ha en uppfattning om att det i deras 

arbetsbeskrivning inte ingår att stödja brukaren i dessa områden.   

 
Hanna: ”Det är ganska lätt att glömma… att de på nåt sätt också, att de är människor med sexuella 

behov.” 

 

Resultatet kan tolkas som att brukares möjligheter till relationer och sexualitet i de flesta fall 

stöttas och uppmuntras av medarbetarna. Det som kan motverka brukarens utsikter kan vara 

den egna funktionsnedsättningen men även medarbetarens enskilda ställningstagande. 

Motstridigheterna som finns i medarbetarnas yrkesroll är att de har nycklar och därmed 

tillgång till brukarnas privata bostäder samtidigt som de ska värna om deras privatliv. 

Beroendet som brukaren har av personalen skapar alltid en ojämn fördelning av makten i 

deras relation. Några svar framhävde att medarbetarna inte alltid medvetet främjar brukarnas 

sexuella utveckling. En respondent uttryckte behovet av att på APT- möten tillsammans som 

kollegor få möjligheten att etiskt reflektera och diskutera över hur de skulle kunna bemöta 

tänkbara situationer som skulle kunna uppstå i arbetet.  

 
Josefine: ”Ja men alltså det här dilemmat att jag ska hjälpa dem att hyra en porrfilm om de vill och då 

går vi dit och sen så står vi där framför våldsporrfilmerna och sen ska jag ha tre sådana. Och där 

kommer vi till den där frustrationen – hur gör jag då?”   

 

 

 

Bemötande av brukarna 

På frågan om ”Hur känner du inför att svara på frågor om relationer och sexualitet?” svarade 

majoriteten av respondenterna att de inte hade några problem med det, eller att de svarar så 

gott de kan utifrån sina individuella perspektiv och åsikter. En del av respondenterna framhöll 

att de gärna tog upp frågor med sina kolleger innan de kunde ge brukarna svar. Under 

intervjuerna framkom indirekta svar från respondenterna om hur de kommunicerar gentemot 

brukarna vilket även kan ge uttryck för medarbetarnas makt. Payne (2008:250-251) beskriver 

att individer ofta utvecklar återkommande tillvägagångssätt för hur de väljer att kommunicera 

med andra som de möter dagligen. Detta kan utgöra en grund för hur relationer mellan 

människor byggs upp. Kommunikationen kan uttryckas på olika sätt, den finns även i 

tystnaden då den tyds av andra människor. Rökenes & Hanssen (2007:255-257) menar att ett 

gott kommunikationssätt skapar trygghet. När personalen är för öppen och privat i bemötandet 

av brukaren kan det skapa förvirring. I yrkesrollen måste en del av personligheten speglas, för 

att undvika att brukaren objektifieras men det är även viktigt att inte bli för privat. Abbot och 

Howarth (2007, ref i Hamilton, 2009:304) betonar att personal ofta väntar på att brukaren ska 

lyfta frågor istället för att själva informera eller erbjuda samtal i frågor angående relationer 

och sexualitet. Detta kan ses som oroväckande då medarbetaren ofta innehar den viktigaste 

positionen i att stödja brukaren med att skapa och vidmakthålla vänskapliga och intima 

relationer. 
 

Gun: ”Informerar gör vi inte men vi svarar på frågor…”  
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Ett svar ifrån en respondent tydliggjorde hur kommunikationsmönster byggs mellan 

personalgruppen och brukarna. Detta mönster påvisar den maktposition i kommunikationen 

som medarbetarna besitter:  

 
Camilla: ”Men jag tror att våra brukare… nästan har lärt sig att det inte funkar. Och därför inte frågar 

heller. Därför att så många gånger har vi fått säga nej.” 

 

 

Utifrån svaren kan uttydas att medarbetarna i de flesta fall kan skapa en trygghet genom att 

bemöta brukarnas frågor rörande relationer och sexualitet. Dock kan de 

kommunikationsmönster som skapas mellan brukare och medarbetare hindra att brukare vågar 

lyfta upp tankar och funderingar till diskussion. Det återger även problematiken kring att 

brukaren inte alla gånger vet vad den skall fråga utan att samtalen måste initieras av 

personalen. Vidare kan medarbetarnas egna synpunkter och värderingar riskera att utgöra 

hinder för brukarnas utveckling och i uppbyggnaden av olika relationer. När det i vardagen 

skapas kommunikationsmönster mellan vårdgivare och brukare kan det leda till att båda parter 

anpassar sig till det. Brukarens möjligheter till information minskar om personalen inte 

informerar och initierar samtal om relationer och sexualitet. En tänkbar konsekvens av detta 

kan bli att brukare riskerar att hamna i ett utanförskap eftersom de på sätt hindras till att leva 

utvecklas likvärdigt med andra människor.       

 

6.4 Slutsatser  

Under denna rubrik presenteras de slutsatserna som kunde dras av analysen. 

 

 Det behövs mer information till medarbetarna om ROS- policyn för att den ska 

implementeras i verksamheterna. 

 Det krävs ytterligare utbildning gällande ämnena relationer och sexualitet för både 

brukare och medarbetare för att främja brukarnas mänskliga rättigheter och 

möjligheter till att leva som andra.  

 Medarbetarna är i behov av mer utrymme för etiska reflektioner och stöttning om hur 

de ska besvara brukares frågor om relationer och sexualitet för att kunna bemöta dem 

på ett mer enhetligt sätt.  

 

 

7. Slutdiskussion 
 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur Örebro kommuns ROS- policyn har blivit 

implementerad i verksamheter inom förvaltningen för funktionshindrade. Frågeställningarna 

om hur medarbetarna följer ROS- policyn och på vilket sätt deras förhållningssätt kan påverka 

brukarnas möjligheter till relationer och privatliv besvarades genom att i analysen lyfta fram 

tre teman. Dessa teman var följande; ROS- policyns implementering, medarbetarnas 

förhållningssätt och brukares möjligheter till relationer och privatliv.  

 

ROS- policyns implementering 

Det som framkom i studien under första temat var att endast tre av medarbetarna visste att 

policyn existerade. Flertalet trodde sig veta vad den innebar om de fick höra hur policyn löd. 

En eventuell orsaksförklaring till varför ROS- policyn inte har fått genomslagskraft i alla 
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verksamheter, skulle kunna vara att ansvaret hamnar på medarbetaren. Det blir då upp till var 

och en av medarbetarna att göra bedömningen om huruvida policyn behövs eller inte. Detta 

menar vi tyder på att trots att Örebro kommun har skapat denna policy för att stödja 

medarbetarna behövs mer information och utbildning för att den ska bli implementerad i 

verksamheterna. På så vis kan enligt vår bedömning Örebro kommun få sina medarbetare att 

sluta upp bakom målet och den värdegrund som ROS-policyn symboliserar. Vi kunde även 

dra paralleller till den tidigare forskningen (Swango- Wilson, 2008:76) gällande 

medarbetarnas uppfattningar om att vissa brukare inte har sexuella behov, vilket i sig kan 

ligga till grund för att policyn inte tillämpas i det dagliga arbetet.      

 

Medarbetarnas förhållningssätt 

Under det andra temat framkom det att respondenterna var medvetna om att verksamhetens 

mål är styrda utifrån LSS-lagen och att de därmed ska tillgodose brukarnas behov. Det går 

utifrån de översiktliga delmålen som beskrivs av respondenterna se att Örebro kommun och 

enhetschefer strävar efter en tydliggjord styrning. En klar majoritet av respondenterna 

uttryckte att de hade ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt genom att tillämpa VISA. 

Detta anser vi vara ett uttryck för kommunens vilja att utjämna skillnader mellan 

medarbetarna men även för att medarbetarna skapat norm i de olika arbetsgrupperna. 

Normbildningen kan vara en strategi för medarbetarna i att motverka den psykiska 

belastningen genom att vara ett verktyg i arbetet med att uppnå verksamhetens mål. Normen 

kan även innebära att ingen i arbetsgruppen får sticka ut eller avvika från värdegemenskapen 

som bildats. Detta anser vi vara av vikt eftersom flertalet av respondenterna antydde att det i 

slutänden var upp till var och en hur man väljer att använda arbetssättet samt agera gentemot 

brukarna. Majoriteten av respondenterna uppgav att deras arbetssituation var varierande 

beträffande både de krav och förväntningar som ställs på dem. Detta kan enligt oss riskera att 

brukares behov inte tillgodoses, när medarbetare under press bemöter brukare på ett 

inkonsekvent sätt. Medarbetaren har därmed en avgörande maktposition för om brukarens 

behov tillgodoses eller inte. När privata värderingar från medarbetare utgör grunden för hur 

de ska agera skapas en instabil arbetssituation vilket i sin tur kan medverka till att brukare kan 

uteslutas ur gemenskapen. Det framkom även att det finns meningsskiljaktigheter bland 

respondenterna kring vad som ingår i deras arbetsbeskrivning när det gäller att upplysa 

brukare om relationer och sexualitet. Då det har skapats kommunikationsmönster i relationen 

mellan medarbetare och brukare som begränsas brukarnas möjligheter till information, anser 

vi att Örebro kommun behöver uppmuntra och ge medarbetarna utrymme att etiskt reflektera 

över sin yrkesroll.      

 

Brukares möjligheter till relationer och privatliv 

Under det tredje temat kunde i respondenternas svar urskiljas hur planeringen i de olika 

verksamheterna hade inverkan på brukares chanser till att få utvecklas och skapa sociala 

relationer. När verksamheter måste planera in när brukare vill utföra aktiviteter kan det i olika 

grad reglera utsikterna för brukarnas möjligheter att leva ett normalt liv. Att få vara spontan 

som brukare och inte behöva anpassa sig efter personalens bemanningskapacitet borde vara en 

självklarhet. Går det inte att få gå på bio eller fotboll med vänner eller partners spontant, kan 

det vara svårt att få leva ett normalt liv. Den enskilda medarbetarens åsikter och uppfattningar 

om brukares relationer och sexualitet kan utgöra hinder för en normal utveckling även om 

medarbetarna hade en positiv inställning till detta. Genom att medarbetarna inte på ett aktivt 

sätt inleder samtal om relationer och sexualitet utan endast svarar på brukarnas frågor kan det 

bli svårt för brukarna att veta vad de ska fråga och få information om. Att det finns en 

osäkerhet bland medarbetare kring hur vissa etiskt problemfyllda situationer ska hanteras 

tyder på att mer utbildning för brukare och medarbetare behövs.  



30 

 

Reflektion över studien  
Med utgångspunkt i uppdraget har vi försökt att undersöka medarbetarnas kännedom kring 

ROS-policyn och vad den innebär, men även hur de ser på sin yrkesroll i förhållande till 

organisationen. Svaren kring detta menar vi kan återge hur medarbetare ser på sig själva, om 

de ser sig som en del av verksamheten och på vilket sätt de arbetar med att uppnå målet att 

implementera policyn. Eftersom fåtalet av respondenterna kunde återge att ROS- policyn 

fanns till, blev en del av intervjufrågorna och svaren oanvändbara. Dock anser vi att de frågor 

ifrån intervjuguiden som presenterats i resultat och analys kan ge tillfredställande svar på 

studiens frågeställningar. I efterhand kan tyckas att det var överflödigt att genomföra 11 

intervjuer då en teoretisk mättnad troligtvis hade kunnat uppnås betydligt tidigare i 

forskningsprocessen. Vi strävade efter att genomföra de intervjuer som hade bokats för att 

respektera medarbetarnas avsatta tid och medverkan. Det kan tilläggas att då vi upplevde att 

intervjuerna inte tog all tid som var avsatt ansåg vi att samtliga intervjuer behövdes.  
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file:///C:/www.regionorebro.se/download/18.334d665912f00dba07480003640/VISA-modell


33 

 

Bilaga 1. Ros- policyn 
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Intervjuguide     Bilaga 2 

Vad heter du och hur gammal är du?  

Hur länge har du arbetat inom Örebro kommun (med nuvarande befattning, med ungdomar?)  

Hur ser din arbetsplats ut? 

Kan du kortfattat beskriva hur du upplever din arbetssituation och hur kan en typisk arbetsdag 

se ut?  

(Vilka arbetsuppgifter har du?)  

 

Gemensamt förhållnings- och arbetssätt? 

På vilket sätt arbetar ni som arbetsgrupp för att uppnå verksamhetens mål enligt LSS?  

(Exempel, individuella handlingsplaner och uppföljningar)  

 

 

Hur ofta finns tid till att göra aktiviteter enskilt med en brukare?  

Hur många av aktiviteterna är gemensamma?  

 

I hur hög utsträckning får brukare tillgång till privatliv/tid på egen hand?  

(Tid tillsammans med personal eller med övriga i gruppen) Vad innebär det?  

 

Hur ser du på relationer och sexualitet för personer med funktionsnedsättningar? Har du fått 

information om ROS- Projektet, som syftar till att utbilda brukare i ämnen som relationer och 

sexualitet?   

 

Känner du till Örebro kommuns policy för ROS? Vad innebär den i ditt dagliga arbete?  

 

Hur känner du inför att svara på frågor om relationer och sexualitet? Hur ofta får du sådana 

frågor av brukare? Kan du ge exempel på en sådan situation?  

 

Upplever du att du har fått tillräcklig information om Örebro kommuns policy? 

 

Hur tycker du att den fungerar i din arbetsgrupp? 

 

Hur kan den utvecklas i framtiden? 

 

Har du några frågor och funderingar eller något annat som du vill tillägga?  

  

 


